Мешти –
в руки і убрід

Життєві історії
від Зіни Кушнірук

«Мені мама
про вас казала»

Через планомірне знищення
зелених зон та занедбані стічні
канали над Тернополем треба
заборонити сильні дощі та зливи
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8 стор.

Під перехресний
вогонь депутатів
потрапила
громада міста

ро явну неефективність українського парламенту сьомого скликання
не говорить хіба що лінивий. Часті блокування трибуни та президії
Верховної Ради з приводу і без, кулачні бої між депутатами, хронічна
нездатність фракцій знаходити компромісні рішення, щоб вийти на прийняття
навіть далеких від великої політики законопроектів…
Показовим у цьому плані стало 36 пленарне засідання слуг народу, на якому вони з тріском
провалили постанову про надання Чорткову статусу міста обласного значення: «за» -155, «проти» - 2, «утрималися» - 27, «не голосували» - 184. Також не пройшли рішення і про направлення
проекту постанови на повторне перше читання та про повернення до його розгляду.

Детальніше - 5 стор.

Триває передплата на тижневик
«Наш ДЕНЬ» індекс - 68710
1 місяць - 7,14 грн.
3 місяці - 20,82 грн.
5 місяців - 33,75 грн.

(ціни вказані
з послугами
“Укрпошти”).

Передплатити газету можна у будь-якому поштовому відділенні або у листонош.

Погода в Тернополі і області
26 червня вдень хмарно, місцями дощ, температура повітря
вночі 17-18, вдень
19-21 градус тепла.
Схід сонця - 5.10,
захід - 21.30.
27 червня - хмарно, у першій половині дня місцями
дощ, температура повітря вночі 14-16, вдень 17-19 градусів
тепла. Схід сонця - 5.10, захід
- 21.30.
28 червня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 1315, вдень 16-17 градусів тепла.
Схід сонця - 5.11, захід - 21.30.
29 червня - хмарно, протягом дня дощ, температура

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

повітря вночі 14-15,
вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця 5.11, захід - 21.30.
30 червня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 13-15, вдень 18-20 градусів
тепла. Схід сонця - 5.12, захід
- 21.30.
1 липня - хмарно, у другій
половині дня дощ, температура повітря вночі 15-16, вдень
18-19 градусів тепла. Схід сонця - 5.13, захід - 21.29.
2 липня - хмарно, протягом
дня дощ, температура повітря
вночі 15-16, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 5.13,
захід - 21.29.

ОГОЛОШУЄ

Прийом студентів денної та заочної форм навчання на 2013-2014 навчальний рік

За програмами підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» зі спеціальностей:
(вступні випробування: фахові тестування)
• Механізація сільського господарства; • Енергетика
сільськогосподарського виробництва; • Економіка підприємства; • Облік і аудит.
За програмами підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами:
(вступні випробування: сертифікат ЗНО)
• Процеси, машини та обладнання агропромислового
виробництва: (українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова) • Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі: (українська мова та література, математика, фізика або
іноземна мова) • Лісове і садово-паркове господарство:
(українська мова та література, математика, біологія
або іноземна мова) • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: (українська мова та література, математика, хімія або гео-

графія) • Економіка підприємства: (українська мова та
література, математика, історія України або географія)
• Облік і аудит: (українська мова та література, математика, історія України або географія)
Для абітурієнтів, які закінчили школу
до 2007 року включно
(вступні випробування: іспити з дисциплін, що виносяться на ЗНО для кожної спеціальності)
За програмами підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» зі спеціальностей:
(вступні випробування: українська мова-диктант,
та математика-усно)
• Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва (денна та заочна форма навчання) • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі (денна
та заочна форма навчання) • Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів •Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж • Економіка підприємства • Бухгалтер-

ський облік • Прикладна екологія (денна та заочна форма навчання) • Зелене будівництво і садово-паркове господарство
Випускники профтехучилищ вступають на базі
диплому кваліфікованого робітника.
Студенти інституту мають можливість навчатись на
військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання,
а також проходити практику і стажування в Австрії, Голландії, Німеччині, Данії, Англії, Швейцарії. В інституті є
студентське кафе, гуртожитки, працюють гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, курси поглибленого вивчення іноземних мов.
Детальну інформацію ви можете знайти
на сайті www. bati.ber.te.ua
Адреса інституту: 47501, Тернопільська область.
м. Бережани, вул. Академічна, 20.
Приймальна комісія: факс (03548) 2-11-59,
Тел. 2-54-25, 2-48-08
Ел. пошта: office@bati.ber.te.ua
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Про людину, яка «вишиває фарбами»
У Тернополі презентували фотоальбом
«Я - серед вас…» (Іван Марчук і Тернопільщина)

ми людьми – професійними фотографами та аматорами.
- Чому назва книги-альбому «Я
– серед вас»? Бо Іван Марчук не відірвався від рідної землі та своїх земляків, він не живе життям небожителів, а живе з народом. Ми намагались
показати різнопланового Марчука, а
не застиглого у славі художника, – зазначив один з авторів презентованого новодруку - заслужений журналіст
одному з інтерв’ю всесвітньовідомий
України Олег Снітовський.
художник, наш земляк Іван
Такої ж думки дотримується й інший автор проекМарчук зізнався, що любить часто
ту - давній приятель Івана Марчука - Богдан Хаварівзустрічатися з людьми. «Це своєрідний
ський:
обмін доброю енергетикою: я їм даю, вони
- Коли в архіві десять років тому з’явилася виставмені дають», - зауважив він.
Ось і минулої неділі Іван Степанович завітав на ка «Марчук і тернополяни», Іван сказав, що було б дочергову зустріч із своїми земляками. Та й причина бре зробити таку ж книжку світлин. Зацікавившись
для цього була особлива - в арт-галереї обласної Спіл- тими світлинами, побачили, що Марчук на них дійсно
ки художників України з успіхом пройшла презента- завжди серед людей. Я ще не зустрічав людини, яка б
ція фотокниги про генія сучасності «Я – серед вас..» так самовіддано любила свою батьківщину…
Завітав в арт-галерею і сам винуватець урочистої
(Іван Марчук і Тернопільщина) та виставка світлин
із його зображенням. До видання увійшло понад 450 події. Уважно слухав він промовців, серед яких, окрім
фото, зроблених у різні періоди життя митця різни- авторів, були й колеги-митці, давні друзі. Чув добрі

В

слова на свою адресу та ніяковів від них, бо, очевидно, так і не звик бути у центрі уваги. Вони ж ділилися
спогадами про спілкування з художником та враженнями від його робіт.
Творчий доробок Івана Степановича годі й порахувати, він вже написав більше двох тисяч картин. Геніальний художник створює все нові й нові шедеври. Майстер винайшов свою унікальну техніку, про
яку мистецтвознавці кажуть, що художник «вишиває фарбами». Марчук відомий і тим, що постійно змінюється. Дев’ять створених ним різних стилів вже
визнав світ, зараз триває робота над десятим. Саме
десятого, незнаного та водночас близького і такого тернопільського Івана Марчука показали автори
альбому-книги «Я – серед вас…».
Альбом, над яким Богдан Хаварівський та Олег Снітовский працювали з вересня минулого року, виявився
не лише об’ємним, а й глибоким за змістом та насиченим миттєвостями життя художника. Зрештою, скільки
хто б не розповідав про нове видання, все ж краще його
взяти у руки, самому побачити та прочитати.
До речі, ця книга вийшла друком у видавництві
«Терно-Граф», а попереднє слово до неї написала відома журналістка Галина Садовська.

Янукович - Президент для багатих?

У

країнці бідніють,
констатує офіційна
статистика. А
урядовці, наче мантру,
повторюють: потрібно
затягувати паски, бо у
світі, і в нашій державі,
зокрема, тривають
економічні проблеми.
Та й політичного
консенсусу немає.
Доведеться потерпіти
ще до… І щороку це
«до…» збільшується у
часовому вимірі.
«Доведеться потерпіти»
- це стосується пересічних
українців. Стосовно ж багатіїв - наша країна - клондайк
для їх збагачення, накопичення капіталів і беззаконня.
Так, за часів правління Віктора Януковича число мільйонерів подвоїлося. Якщо у
2009 році, за президентства
Віктора Ющенка, в Україні налічували трохи більше 1,2 тисячі мільйонерів, то у 2012
році таких щасливчиків вже
було понад 3,2 тисячі, свідчить інформація, надана пресслужбою Міністерства доходів і зборів.
Фактично, сприятливі кліматичні умови для «вирощування» мільйонерів були створенні за правління Ющенка.
Саме тоді чисельність багатіїв
поступово зростала. Статистика розповідає: у 2005 році
дохід понад мільйон гривень
задекларувало 586 осіб. Наступного року число багатих
українців збільшилося удвічі, сягнувши однієї тисячі 173
осіб. У 2007-ому була 1 тисяча
424 мільйонерів, у 2008-ому 1 тисяча 672.

Воістину благословенними для українських олігархів,
незважаючи на світову економічну кризу і тривалі негаразди у рідній країні, стали часи президентства Віктора Януковича. У 2010 році,
коли Віктор Федорович отримав владну булаву, дохід понад мільйон гривень отримали тисяча 537 громадян. А в
2011-ому їх стало вже 2 тисячі 291. Торік - понад 3 тисячі
200 осіб.
Експерти ж стверджують:
між офіційними і неофіційними даними існує певна різниця, оскільки в Україні існує чимало «тіньових» мільйонерів.
До речі, як повідомлялося, половина легальних українських мільярдерів живе на
Донеччині.
Складається враження, що
Віктор Янукович радше є Президентом для вітчизняного
олігархату, аніж для пересічних громадян. Адже талановиті й заповзятливі українці,
котрі хотіли б чесно працювати у рідній державі, протягом
останніх років активно залишають країну, аби втілювати
свої ідеї за кордоном. І число
бажаючих виїхати - зростає.
Як пише «Фокус», більшість
серед них - молодь, середній
клас та підприємці. Загалом,
згідно з опитуваннями Центру Разумкова, 70 відсотків
наших співвітчизників бажають виїхати за кордон.
А Єврокомісія з питань міграції та біженців у своєму звіті заявила: у 2011 році найбільше дозволів на проживання у Євросоюзі отримали українці - близько 204 тисяч осіб.

За словами завідувача сектором етносоціальних досліджень Інституту народознавства НАНУ Ігоря Маркова, за
кордоном працюють 3-5 мільйонів українців і мінімум десять відсотків із них створили у чужих державах власний
бізнес.
Через те, що в Україні відсутні нормальні умови ведення бізнесу, наша держава перетворюється в еміграційний коридор зі Сходу - на Захід, констатує Ігор Марков. Іншими словами, бізнесмени тікають на чужину через корупцію та бюрократію. Згідно з опитуваннями, у яких
взяли участь українці, котрі
відкрили свій бізнес за кордоном, майже всі вони спершу намагалися зробити це на
батьківщині, однак натикалися на численні бюрократичні
бар’єри та перепони.
Щоправда, це не єдина причина відтоку талантів. Тікають
українці і від побутового хамства та соціальної агресії.
Експерти підрахували: у
топ-5 причин виїхати за кордон, крім неможливості самореалізації, бюрократії, корупції та побутової агресії, є ще
правова незахищеність і невіра у перспективи країни.
Варто зазначити: не лише
українці залишають батьківщину, але й іноземний бізнес
також згортає тут свою діяльність.
Чимало наших співвітчизників повертатися додому з
чужих країв не мають наміру.
Криза у Європі? Атож, європейці не знають, що означає
криза по-українськи.

Наприклад, у кризовій Греції українцям живеться набагато краще і комфортніше,
ніж удома. Там, за повідомленням ТСН, можна відкрити бізнес усього за два дні. Найменша зарплата складає 500 євро.
Ціни подекуди нижчі за українські. Дороги - ідеальні. Греки зводять надсучасні архітектурні мости. Ех, українцям
би таку бідність!..
Щодо цін, то навіть у США
вони часто не рівня українським. І продукти можна купити за дешевше, і побутову
техніку, і одяг та взуття.
Держава, у якій швидкими темпами зростає число багатіїв, а Віктор Янукович користується вертольотом (за
даними російського видання «Forbes» - вартість складає приблизно $17 мільйонів), дорожчим, аніж у канцлера Німеччини Ангели Меркель ($15 мільйонів), президента РФ Володимира Путіна ($8,2 мільйона) і президента США Барака Обами ($6,4
мільйона), та насолоджується життям у «Межигір’ї», яке
не рівня за розкішшю і ціною
помешканням лідерів Заходу, посіла друге місце у світі за рівнем смертності. За інформацією, яку оприлюднило Центральне розвідувальне управління США, Україну у
цьому сумному рейтингу обігнала Південно-Африканська
Республіка. А після нас розташувалися Лесото і Чад.
Раніше повідомлялося, що
наша держава посіла перше
місце у Європі за чисельністю
смертей від інфарктів та інсультів.

Воно й не дивно, адже переважна більшість українців
- 87 відсотків - загалом не задоволені якістю медобслуговування, свідчать дані соцопитування, проведені агентством «IFAK». Відповідно, задоволені рівнем державної
медицини 13 відсотків співвітчизників. І лише один (!)
відсоток опитаних висловив
абсолютну задоволеність медобслуговуванням.
Поки українців годують майбутнім «пакращенням», «Сім’я» (фінансовопромислова група Віктора
Януковича) активно освоює
державні мільярди, шалено
збагачується і вже, подейкують, наблизилася до «дерибану» держгарантій.
Як сказав в інтерв’ю для
«Gazeta.ua» політтехнолог
Денис Богуш, мета Президента Януковича - щоб його
син був багатший за Ріната Ахметова. І щоб його
у «Межигір’ї» ніхто не чіпав. Мабуть, Віктор Федорович навіть не припускає, що
може програти президентські вибори-2015. А коли він
їх виграє, то, прогнозує політтехнолог, «у всіх усе позабирають. Буде, умовно кажучи, «група Фірташа», «група
Ахметова» та «група Сім’ї».
«Сім’я» буде найбагатшою. А
потім вона почне жерти і Ахметова з Фірташем...».
Простим українцям, судячи з таких «веселих» перспектив, відведена роль покірної
дешевої робочої сили. І народ
погодиться на це?
Ольга ЧОРНА.

Подорожуємо світом nday.te.ua Наш ДЕНЬ
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Десять днів без цивілізації:
тернополяни
підкорили
бурхливі річки
Карелії

Д

есять днів
сплавлялися
на каяках і
катамаранах бурхливими
річками Карелії шестеро
сміливців із турклубу
«Тернопіль». За цей
час не зустріли жодної
людини, не було і
звичного для мешканців
міста шуму автівок. На
величезній території
навколо – вода, ліс і
майже непорушна тиша.
Аби добратися у цей заповідний край, розташований у
північно-західній частині Росії,
туристи подолали 2700 кілометрів. Їхали з Тернополя майже три доби бусом.
У далекому
карельському селі
зустріли українців
– Бурхливі потоки українських Карпат і Південний Буг
ми вже освоїли, тож наприкінці цієї весни звернули свої погляди на північ, у бік Республіки Карелія. Давно хотіли подолати її річки, де багато порогів
і водоспадів, – розповідає тернополянин Олександр Рибаков
(на фото вгорі), який із друзями подорожував Карелією.
У мандрівку він вирушив із
дружиною. Всього у компанії
туристів, які поїхали підкорювати стихію, було двоє жінок.
Усі перешкоди вони долали
нарівні з чоловіками. У поході
сподіватися могли лише на самих себе, адже до найближчого поселення – сотні кілометрів.
– У масштабах України це
дуже безлюдна територія, –
пояснює Олександр. – Відстань
між селами досягає іноді півтисячі кілометрів. Російська
глибинка – це взагалі окрема
тема. Своє авто ми залишили
у селі Алакурті, а звідти до річки добиралися «уазіком». Коли
домовлялися з місцевими про
транспорт, зустріли кількох
українців, які приїхали туди
багато років тому на роботу чи
службу. Колись розвинуте поселення сьогодні справляє гнітюче враження: залишки військової частини, закинуті бу-

Люди відпочивають по-різному. Хтось вихідні проводить
перед телевізором на дивані, інші замовляють номери
у готелях, де «все включено». Але є й такі, котрі марять
білими плямами на карті, дикими місцями,
у яких рідко ступає нога людини.

дівлі, забиті вікна... Зими там
довгі, й половину свого заробітку люди віддають, аби обігріти помешкання. На півночі подібних сіл багато. Можливо, через всю цю атмосферу занепаду обличчя людей там зазвичай напружені й так мало
на них усмішок.

Єдині з трьох груп
подолали «ріку смерті»
Туристів з різних країн Карелія приваблює іншим – своєю майже незайманою природою. Тернополяни сплавлялися неподалік
російсько-фінського кордону.
Це вже за Північним полярним
колом і природа краю особлива: гектари водної гладі, скелясті береги, дивної форми сосни. Милуватися цією красою
можна було цілодобово: тривав полярний день, і вночі, за
бажання, легко читалося без
ліхтарика. Щоправда, на такий
відпочинок не завжди вистачало сил після сплаву.
Свій похід тернополяни розпочали з річки Красненької, назву якій дав червонястий колір води. Він породив чимало забобонів, оскільки багатьом нагадує кров. Насправді ж така барва пов’язана
з особливим мохом, який густо росте у цій місцевості. Через
швидку течію й численні поро-

ги та водоспади у день доводилося проходити дуже маленькі
відстані.
Основний шлях, близько 50
кілометрів, подолали на річці
Кутсайокі, яку ще називають
«рікою смерті». Тернополяни
цьогоріч першими пройшли на
ній усю дистанцію: двом попереднім групам завадили травми та поломки.
– Коли навколо безлюдна
територія, мусиш продумати
кожен свій крок, – каже Олександр. – Мобільний зв’язок
був лише посередині нашого
маршруту, а до лікарні, у кращому випадку, добиратися
кілька днів. На щастя, нам стороння допомога не знадобилася, хоча виникали екстремальні ситуації. На порогах каяк і
катамарани не раз переверталися й доводилося плисти
в дуже холодній воді у стрімкій течії. Гідрокостюми лише
частково рятували від крижаної купелі, головне при цьому
– подолати шок, коли перехоплює дихання та сковує рухи.

Гірших доріг, як в Україні,
не бачили
Ночували туристи в наметах, їжу готували у польових
умовах. Для сезону ягід було
рано, збирали примерзлу торішню брусницю, ловили рибу
– харіусів, форель. Якось упій-

хід він вирушив ще у четвертому класі. А тепер уже побував в
різних куточках України, з друзями мандрував Кавказом і Алтаєм, подорожував на велосипедах Польщею, Казахстаном
і Туреччиною, сплавлявся річками Грузії...
– Я зауважив: що бідніші
люди, то гостинніше ставляться до туристів, – розповідає
Олександр. – А ще чудово приймають українців у Грузії. Здивували чеченці – приязні, стримані. Чимало з них після сутичок з Росією перейшли до Грузії. Вони знають, що таке війна,
і в них свій погляд на різні нації.
Три роки тому з друзями ми дійшли горами до кордону з Чечнею. Назустріч виїхали п’ятеро
вершників у папахах і з рушницями за плечима. Нас запитамали 4-кілограмову щуку, од- ли, звідки ми. Можливо, синьонак місцеві, яким згодом по- жовта символіка, яку мали тоді,
хвалилися трофеєм, з усміш- врятувала нам життя.
кою казали, що ловлять і втричі більших.
На Пасху – у край
Від табору під час зупинок
заслання Шевченка
старалися далеко не відходиНаші національні кольори
ти, пам’ятаючи розповіді про та мова є своєрідним розпізхижих звірів. Тож ведмедів не навальним знаком і для закорзустрічали, бачили лише зай- донних українців. За словами
ців і лисів. Не дошкуляли і ко- Олександра, одну з найбільмарі – їхня пора почалася, коли ших діаспор він зустрів у Катернополяни поверталися до- захстані, в селі Актау. Колись
дому. До речі, автошляхи в Ро- його називали Шевченковим
сії та Білорусії, через яку про- – на честь Кобзаря, який відїжджали, приємно вразили піс- бував у цій країні заслання.
ля вже рідного, на жаль, бездо- Там навіть є пам’ятник Тарасу.
ріжжя.
Тернопільські туристи потраЗа словами Олександра, пили туди на Пасху, й місцеві
після подорожі Карелією за- українці з радістю прийняли
лишилося бажання поверну- їх у себе.
тися туди надовше. На сплаві
Не лише друзів знаходять у
відчули такий сплеск адрена- подорожах. Любов до мандрів
ліну, що не швидко забудеш. поєднує долі. Свою майбутню
Після деяких порогів здавало- дружину Олександр зустрів у
ся, ніби народилися знову на поході. Багато його знайомих
цей світ.
також відшукали свої половинки під час спільних експеСиньо-жовта символіка дицій.
Мабуть, як і кожен мандрівврятувала життя
– Мандри – це спосіб жит- ник, Олександр упевнений,
тя, – каже Олександр. – Зна- що «далі буде ще цікавіше».
йомишся з багатьма людьми Восени знову вирушає у Груі вже інакше сприймаєш світ. зію – підкорювати Казбек або,
Це своєрідна залежність: побу- як іще називають цю вершину
вавши в новому місці, хочеть- – «білу гору» висотою понад
ся відкривати й інші незвіда- п’ять тисяч метрів.
ні краї.
У перший туристичний поАнтоніна БРИК.
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Наш ДЕНЬ

Запрошуємо до розмови

Що
не
так
у файному місті?
«Наш ДЕНЬ» продовжує новий медіа-проект «Що не так у файному місті?» і запрошує до участі у ньому всіх бажаючих публічно звернутися до міського голови чи
депутатів, членів міськвиконкому чи керівників структурних підрозділів та комунальних служб. Сподіваємося, що ваше, сформульоване на сторінках тижневика, питання почують на Листопадовій і не відбиватимуться від справедливих претензій та критики на свою адресу, а ініціюють публічний конструктивний діалог
з людьми, які й привели їх у владу.

Щ

е не так давно
ми повсякчас
випрошували у
матінки-природи хоча
б невеликого дощу, а
сьогодні мріємо про
те, аби хтось нарешті
перекрив небесний
краник, з якого щедро
час від часу поливає
перенасичену вологою
землю і завдає чималих
клопотів.
Затоплено величезні території не лише у Європі. Велика вода дісталася й до України. Тернопіль поки що не відчув руйнівних наслідків стихії
і, як стверджують місцеві владоможці, нам нічого не загрожує. Поки що!
З одного боку так і є, бо у
нас немає ні Дунаю, ні Темзи, ні
океану. З іншого – загроза підтоплення Тернополя є цілком
реальною і за одну мить може
повністю паралізувати життєдіяльність міста. Йдеться про
систему відведення стічних
вод, яка уже кільканадцять разів вичерпала свій ресурс і на
даний час перебуває у вкрай
занедбаному стані.

Зливи можуть
обернутися
справжнім лихом

Як стверджують фахівці,
Тернопіль досі користується
мережами, які прокладали ще
у повоєнні роки. Лише коли
міськраду очолював Богдан
Левків, було намічено будівництво колектора, з введенням у
дію якого всі стічні води мали
потрапляти на каналізаційнонасосну станцію, а потім перекачуватися на очисні споруди
і далі у річку. Однак, цей проект так і не вдалося реалізувати. З роками зливна каналізація замулилася і сьогодні уже
не може відводити усіх стоків.
Ситуація ускладнюється
ще й тим, що поступово з мапи
міста зникають під забудовами зелені зони, які брали на
себе основну масу вологи. Каналізація, яка існувала у так
званому мікрорайоні «Аляска», також не завершена. Водовідведення, збудоване свого

Мешти – в руки і убрід
Через планомірне знищення зелених зон та занедбані стічні
канали над Тернополем треба заборонити сильні дощі та зливи
часу заводами «Сатурн» та КБ
«Промінь» фактично знищене,
адже ні в кого на балансі не перебуває, а отже - не обслуговується. Це означає, що з цієї частини міста немає куди відводити воду. Каналізація вздовж
вулиці Тарнавського з виходом
до «Універсаму» також не виконує своєї функції. Аналогічна ситуація з водовідведенням
і в районі торговельного комплексу «Ювілейний». Фактично,
повністю збудована лише та
частина каналізації, яка веде
від вулиці Коновальця до 23-ї
школи. У районі Збаразького
кільця у процесі ущільнення
забудови каналізацію знищено повністю.
Проблеми з водовідведенням є надзвичайно серйозними і можуть мати непередбачувані наслідки, – переконані
комунальники. Тому управління капітального будівництва мало б сконцентрувати відповідні кошти і завершити будівництво каналізації з подальшою очисткою стоків. Інакше мине небагато часу
і кожна сильна злива буде для
міста справжнім лихом.
Свідченням цьому наслідки
проливних дощів, які призводять до серйозних затоплень
окремих міських вулиць. Проблема не вирішується роками і
сподіватися на швидкі та позитивні зміни у цьому напрямку
навряд чи доведеться.

її очищують. Та все ж уникнути
підтоплень не вдається і цьому є логічне пояснення.
– Річ у тім, – розповідає
Ярослав Олександрович, – що
останнім часом спостерігаємо
прогресуючу тенденцію забудови, асфальтування та брукування міських зелених зон без
вирішення питання водовідведення у дощову каналізацію.
А, як відомо, асфальт воду не
вбирає. У результаті відбувається цілеспрямоване поверхневе водовідведення на проїжджу частину вулиць. Наявна дощова каналізація не розрахована на таку велику кількість води, адже у ті часи, коли
її будували, щільність забудови була зовсім іншою, а, відповідно, відбувався так званий
природний дренаж. Тобто, значна кількість води всмоктувалася в землю. В умовах нині існуючої забудови вона потоком тече на вулиці та дороги. У
той же час діаметр дощової каналізації не спроможний пропустити водночас таку величезну кількість дощових вод,
тому під час сильних злив спостерігаємо затоплення вулиць
на окремих ділянках. Аби вода
зійшла повністю, потрібно
близько години.

репливати затоплені ділянки.
А щоб пішки подолати їх, доводилося, як кажуть, брати мешти в руки і босоніж долати
брід.
За даними відділу технічного нагляду, найбільш проблемними в плані затоплення
є окремі ділянки вулиць Миру,
Глибокої, Стадникової, Оболоня, перехрестя Збаразької
та Бродівської, просп. Злуки
(у районі вулиці Спортивної),
Над Яром, Галицької, просп.
С.Бандери (у районі перехрестя Татарської та Шопена). У багатьох випадках вода топить
не лише дороги, а й підвальні приміщення та помешкання
тернополян.

Проекти є –
грошей немає

Попри те, як стверджує
Ярослав Копча, влада та фахівці комунальної галузі не сидять склавши руки, а працюють над вирішенням наболілого питання. Вони вже підготували та перерахували у цінах
2013 року документацію на реконструкцію інженерних мереж на вулиці Галицькій. Проект передбачає створення мережі із заміною водопроводу і
каналізації та будівництво дощового колектора від вулиАвтомобілі ніколи
ці Коновальця з підключенне стануть катерами ням до уже існуючого в районі
Якщо зважити на кіль- «шостого магазину». Вартість
кість транспорту, який щоден- робіт з реконструкції інженерно курсує вулицями Тернопо- них мереж з будівництвом коАсфальт
ля, то навіть його годинна зу- лектора дощової каналізації
пинка означає повний колапс, становить 72 мільйони гриводу не вбирає
Зі слів головного інже- адже транспортне сполучен- вень. Ця сума непідйомна для
нера відділу технічного на- ня практично між усіма мікро- міського бюджету, тому місьгляду управління житлово- районами міста припиняєть- ка рада, до речі, уже не вперше,
комунального господарства ся. У цьому ми не раз переко- подала замовлення на фінанЯрослава Копчі, наразі у ко- нувалися наочно, коли після сування робіт за рахунок комунальній власності міста пе- сильних опадів шлейф авті- штів державного бюджету.
ребуває 32,5 кілометра мереж вок, маршруток та тролейбуНе треба бути великим анадощової каналізації. Аби під- сів розтягувався на тисячі ме- літиком, щоб зрозуміти – якщо
тримувати їх у робочому ста- трів практично на всіх напрям- сподіватися лише на міську та
ні, щоразу після сильних дощів ках – вони ж не катери, щоб пе- державну казну, проблема так

і залишиться не вирішеною і,
врешті-решт, ляже непосильним тягарем на плечі тернополян. Тому, роздаючи під забудову десятки гектарів землі, чиновники мали б серйозно задуматися. Адже, як відомо, забудовники не вклали і не вкладають у систему водовідведення
жодної копійки, та й загалом нічого не сплачують до бюджету.
У той же час, ми чудово знаємо, скільки у Тернополі коштує
гектар землі. Напрошується висновок, що ці гроші осідають у
чиїхось кишенях.
А тим часом синоптики прогнозують сприятливі погодні
умови, однак не гарантують, що
ми застраховані від непередбачуваних витівок природи. Тож
уже сьогодні владоможцям треба визначитися з пріоритетами – чи й надалі витрачати і без
того мізерні бюджетні кошти на
будь-що, аби лише заробити додаткові бали для політичного
іміджу, чи все ж спрямувати їх
на модернізацію системи каналізаційних мереж і намагатися
зробити хоча б один крок до вирішення проблеми відведення
дощових стоків.
Наразі, як повідомив під час
однієї з прес-конференцій куратор комунальної галузі міста Владислав Стемковський,
міськрада замовила у проектному інституті виготовлення
схеми дощової каналізації міста. Ця схема детально відображатиме наявні мережі із зазначенням конкретних вулиць,
дощового колектора, діаметра
труб тощо. Також тут буде зазначено місця встановлення
додаткових дощових колекторів. Розробка документації перебуває на стадії завершення.
Хочеться вірити, що наступним етапом стануть практичні кроки у напрямку вирішення наболілого питання.
Світлана ВІТРОВА.
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Міністр інфраструктури погрожує карати гривнею В Еміратах загинув відомий український автогонщик
щів – суцільні піідомий український
за поганий ремонт доріг
щані дюни. Темпеавтогонщик, учасник

М

іністерство
інфраструктури
України планує ввести
фінансову відповідальність
підрядника, який буде
виконувати замовлення на
ремонт доріг.

Про це заявив голова відомства
Володимир Козак.
За його словами, підрядник повинен буде визначати гарантійний термін відремонтованих доріг та буде фінансово відповідальний за неякісне
виконання замовлення.
«Передбачено ввести фінансову
відповідальність підрядника за неякісне виконання робіт. Ця практика
передбачена в Європі. Для цього страхова компанія залучатиме експертів з якості, що дозволить підвищити якість доріг і поліпшити фінансову
дисципліну», – сказав міністр.

В

всесвітньовідомого ралі
«Дакар» Вадим Нестерчук
загинув в Об’єднаних
Арабських Еміратах, у пустелі
Руб Аль Галі.
Під час тренування у найбільшій піщаній пустелі світу автомобіль
спортсмена загруз у сипучому піску, відкопатися з помічником Алі їм не
вдалося, і Вадим пішов за допомогою.
Але не дійшов, спортсмен загинув від
зневоднення під час довгого переходу.
Руб Аль Халі – одне з найспекотніших місць на Землі. На території завбільшки, як Україна, немає навіть ку-

ратура вдень сягає 40-50 градусів
за Цельсієм. Саме у
цій пустелі Вадим
полюбляв тренуватися, готуватися до
змагань.
Вадим Нестерчук брав участь в усіх Ралі-марафонах
«Дакар», які проходили у Південній Америці, ралі-рейдах «Шовковий
шлях» та «Абу-Дабі Дезерт Челендж».
Неодноразово посідав призові місця.
У Вадима залишилася дружина і
двоє дітей. Йому було 42 роки.

«Бої» за Чортків
Закінчення. Поч. на 1 стор.

Хронологія ініціативи

Навесні минулого року громади Чорткова, Кременця та Бережан звернулися з клопотанням щодо надання їхнім містам
статусу міст обласного значення. 16 серпня 2012 р. обласна
рада підтримала цю ініціативу
і направила відповідні звернення на розгляд Верховної Ради.
На думку фахівців, віднесення трьох райцентрів Тернопільщини до категорії міст обласного значення створить передумови для пришвидшення темпів розвитку територіальних
громад, підвищить фінансовоекономічну самостійність місцевого самоврядування, сприятиме інвестиційній привабливості територій.
Райцентри, хоча й надалі перебуватимуть у складі Тернопільської області, але матимуть
значно ширші повноваження.
Від цього зросте рейтинг
краю. Адже досі в області є тільки одне місто з таким статусом
– Тернопіль.
Відтак 19 червня ц.р. першим на «килим» до українського парламенту викликали Чортків…

Хотіли, як краще…

Перед написанням цього матеріалу я детально ознайомився зі стенограмою засідання
Верховної Ради, на якому й розглядали проект Постанови (реєстраційний номер 2964) про
віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст
обласного значення.
Передусім звернув увагу, що
спочатку головуючий запропонував розглянути питання за
скороченою процедурою і за це
проголосувала більша половина фракції ПР, але опозиційні депутати чомусь стали на дибки.
Уже після програного «бою
за Чортків» Іван Стойко пояснив представникам регіональних ЗМІ: «Ми хотіли почути усі
«за» і проти», і згідно з регла-

ментом вимагали розглядати
питання за повною процедурою.
Проте політичні протистояння
перетворили розгляд в абсурдну
конфліктну ситуацію між більшістю і опозицією».
Не знаю, що саме і, головне,
від кого хотіли почути опозиціонери, але, схоже, вони самі ще
й дотепер не до кінця усвідомили, з ким мають справу у парламенті.
Безперечно, початком типового для депутатів протистояння можна вважати виступ всюдисущого «Пилипа з конопель»
Вадима Колєсніченка:
«Скажите, пожалуйста, это
ж Ивано-Франковская область?
Если этот город мы предлагаем
сделать как город областного
значения, учитывая философию
областного совета, есть ли на
территории этого города пантеон воякам ОУН-УПА, памятники Бандеры, Шухевичу и другим деятелям, которые сотрудничали с коллаборантским движением? Потому что если их
нет, тогда и нет необходимости, наверное, рассматривать
вопрос о приравнивании такого
маленького города как Чертков
к такому знаковому городу как
Ивано-Франковск, где эти все
мемориальные комплексы уже
есть».
Звичайно, після такої провокації обговорення питання пішло зовсім за іншим сценарієм.
Ні вмотивовані висновки голови підкомітету Комітету з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
ВР Василя Гладія, ні врівноважена позиція регіонала Ярослава Сухого, ні вагомі аргументи Івана Стойка та емоційні виступи нардепів від Тернопілля Олексія Кайди і Михайла Головка не сприяли результативному голосуванню за проект постанови.
Розглядали за повною процедурою, і почули від Михайла
Чечетова:
«…В этой ситуации фрак-

ция приняла решение подвести
черту, и на сегодняшний день не
принимать решения о наделении юридического статуса города областного подчинения никакому населенному пункту, независимо от того, находится он
на Востоке в Донецкой области
или на Западной Украине, на Юге
или на Севере, поскольку это тянет бюджетные расходы».
Намагалися розтягнути задоволення від процесу, і довелося вислуховувати Петра Симоненка:
«Оці «нахтигалики» знаходяться 20 років при владі у Тернопільській області, і що вони
зробили? Тільки зруйнували, найбіднішою зробили Тернопільську
область, за всі роки незалежності України це - найбідніша область!»
Хотіли, як краще, і напоролись на нотації від Ганни Герман:
«Вони вміють руйнувати,
вони вміють зруйнувати консенсус. І сьогодні, на жаль, жителі Чорткова повинні їх звинуватити в тому, що дві великі
фракції не зможуть через такі
деструктивні виступи підтримати цю постанову. Натомість
ми будемо наполягати на прискоренні адміністративної реформи…».
Наостанок наведу ще дві цитати політиків. Перша – зі стенограми пленарного засідання,
друга - поширена засобами масової інформації.
Василь Гладій: «Можли-

во, якщо навіть з цієї трибуни
під час обговорення були сказані якісь образливі слова, я прошу забути їх, відкинути, тому
що Тернопільщина і чортківська
громада не мають до цього жодного відношення.
…Давайте будемо послідовними. Згадаймо, як ми гарно підтримали ініціативу Херсонської обласної ради щодо надання статусу обласного значення
місту Гола Пристань. Чортків
нічим не гірший…».
Іван Стойко: «Після засідання сесії ВР я розмовляв з Давидом Жванією – головою Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який запевнив, що
питання Чорткова буде повторно винесено на розгляд комітету за підписами усіх представників фракцій».

Лихий поплутав…

Нині серед 30 міських населених пунктів нашої області
Чортків посідає друге місце після Тернополя за чисельністю
населення – тут проживає майже 30 тисяч осіб. Провідною галуззю економіки міста є промисловість, а також підприємства, які забезпечують переробку сільськогосподарської продукції південного регіону області. Також у Чорткові розвинута
мережа соціально-культурних,
медичних та освітніх закладів.
Місто має значний потенціал
для розвитку туризму.
Не можу стовідсотково

стверджувати, що постанова «по Чорткову» могла б «пройти» у Верховній Раді, якби її
розглядали за скороченою процедурою, яка згідно зі ст.31 Регламенту ВР значно звужує
кількість виступаючих. Проте,
бажання опозиційних народних
депутатів детально обговорити
усі нюанси ініціативи територіальної громади з найвищої у
державі трибуни, схоже, обернулося проти них. Як на мене, суто
українська звичка багато балакати, щоб потім менше зробити,
на жаль, знову взяла гору.
Зрештою, можливо я й помиляюся, аналізуючи поведінку народних обранців та повчаючи їх, як діяти у тій чи іншій
ситуації. Одне знаю достеменно: зі спробою підвищити Чорткову статус міста вийшла якась
чортівня – Верховну Раду ніби
лихий поплутав. Недаремно дослідники пов’язують назву міста зі злим Чорнобогом, а за іншими переказами назва походить від першого поселенця
Чорного або від Чортової долини, що була відома ще до виникнення поселення.
Таки щось у цьому є. Ось
тільки, як зазначили деякі депутати, громада древнього міста на Тернопіллі таки справді
не має жодного відношення до
«абсурдної конфліктної ситуації між більшістю і опозицією».
Але, за іронією долі, саме громада втратила найбільше.
Олег ГРУШКОВИК.
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Юридична консультація
«Нашого ДНЯ»
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На Тернопільщині перевернувся автобус
з пасажирами

Як отримати
спадщину? А

Невдалий маневр водія
ледь не коштував
людям життя...

Д

о редакції «Нашого ДНЯ» звернулися
читачі з проханням надати
консультацію щодо успадкування
майна. Отож, відповідаємо на запитання.
Якщо вас надалі цікавитимуть ті чи інші
юридичні нюанси, буде необхідність
у роз’ясненні певних правових норм,
звертайтеся за допомогою до нашого
часопису. Тут ви зможете отримати
кваліфівковані поради та консультації.

Що можна успадкувати?

Спадкування - перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до
інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється
на основі заповіту або згідно із законом.
Успадкувати можна усі права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини і
не припинилися внаслідок її смерті. ����������������
Водночас не можна успадкувати права та обов’язки, які нерозривно
пов’язані з особою, зокрема:������������������������
�����������������������
особисті���������������
��������������
немайнові права; право на участь у товариствах та право членства
в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено
законом або їх установчими документами; право на
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим
ушкодженням здоров’я; права на аліменти, пенсію,
допомогу або інші виплати, встановлені законом;
права та обов’язки особи як кредитора або боржника,
якщо вони нерозривно пов’язані із особою боржника
чи кредитора.

Хто може бути спадкоємцями?

Спадкоємцями, за заповітом і за законом, можуть
бути фізичні особи, котрі є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя
спадкодавця і народжені після відкриття спадщини.
Потрібно��������������������������������������
зазначити,
�������������������������������������
що������������������������
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за заповітом можуть бути також і юридичні особи.

Коли здійснюється
спадкування за заповітом,
а коли - за законом?

Право на спадкування мають особи, визначені у
заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його
недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її
прийняття�����������������������������������������
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, спадку�������
вання здійснюється за законом.

Хто позбавляється права
на спадок?

Не мають права на спадкування: особи, які умисно
позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя; особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти
заповіт, внести до нього зміни чи скасувати заповіт
і цим сприяли виникненню права на спадкування у
них самих чи інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині; при спадкуванні за законом
батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на
час відкриття спадщини; при спадкуванні за законом
батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання
обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом; при спадкуванні за законом - одна після іншої особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду.
Також потрібно зазначити, що за рішенням суду
особа може бути усунена від права на спадкування за
законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася
від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу чи каліцтво був у безпорадному стані.
Юрист Роман РУСНАК.

варія сталася поблизу села
Варваринці Теребовлянського
району. У рейсовому автобусі
перебувало 26 пасажирів. Трьох
людей з різними травмами
госпіталізували у лікарню.
Як повідомили в обласній міліції, попехав на узбіччя, де потрапив у кювет. Внаслідок такоредньо встановлено, що водій автобуса намагався обігнати вантажівку, що рухалася попереду. го маневру автобус перекинувся набік.
Обставини та причини дорожньо-транспортної
Фура раптово почала повертати ліворуч – на автозапригоди
з’ясовують слідчі.
правку. Аби уникнути зіткнення, водій автобуса виї-

Аварія
у Товстому дивом
не забрала майже
десяток життів

У

Аварію, що трапилася на одній із вулиць
селища Товсте Заліщицького району,
інакше, як дивом, годі назвати.

смертельній небезпеці, яку створили
двоє водіїв, опинилися щонайменше
семеро випадкових перехожих та
пасажир «Мерседеса».
Найважчі ушкодження отримав чотирирічний
хлопчик - дитину з відкритою черепно-мозковою
травмою у коматозному стані доправили до обласної лікарні. Решта учасників ДТП та свідки відбулися хто тілесними ушкодженнями, а хто - переляком.
Правоохоронці вивчали відеокадри аварії, які зафіксувала камера однієї з крамниць. Однозначно
вказати винуватця дорожньо-транспортної пригоди

Рідний брат
підбурив сестру
на злочин

С

півробітники
Бережанського
райвідділу внутрішніх
справ за вчинення
крадіжки з крамниці
затримали 20-річну
мешканку села Божиків.
Зі слів підозрюваної, до
протиправного її підбурив
молодший брат.

Продавець торгового закладу, прийшовши зранку на роботу,
виявила, що в крамниці хтось побував. Із прилавків зникли деякі
продукти харчування та пляшки
з пивом. Про випадок повідомили бережанських правоохоронців.
Виїхавши на місце крадіжки,
вони з’ясували: до магазину зловмисники проникли через незачинену кватирку. Вдалося встановити і причетних до скоєння
крадіжки. Ними виявилися місцеві мешканці - 20-річна сестра
та її брат-восьмикласник. Тепер
родичам, щодо яких розпочали
кримінальне провадження, доведеться відповідати перед законом.

наразі неможливо, оскільки на відео видно, що порушення допустили як і водій скутера, так і власник
«Мерседеса». Скутерист, намагаючись повернути ліворуч, не переконався у безпечності маневру і не побачив, що позаду нього на великій швидкості мчить
легковик. Сталося зіткнення. Юзом пішли скутер та
іномарка. Мотоцикліста відкинуло на стіну будинку,
а іномарка покотилася тротуаром, змітаючи всіх і все
на своєму шляху.
Деталі аварії з’ясовують слідчі. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального
кодексу України.

Юний «орел» вкрав у бабусі
всі заощадження

15

-річний
мешканець
Чортківщини у
пошуках легкої наживи
пограбував пенсіонерку.
На чужі гроші розкошував
майже тиждень.

Повідомлення про грабунок
надійшло до працівників Бучацького райвідділу міліції від сусідки
потерпілої. Жінка розповіла: невідомий, застосувавши фізичну
силу, напав на 68-річну односельчанку й відібрав у неї п’ять тисяч
гривень.
Як з’ясувалося, кривдником
бабусі виявився товариш її внука.

Хлопці разом навчаються. Одного
дня 15-річний парубок без запрошення завітав у гості до друга, котрий мешкає в Озерянах Бучацького району. Того вдома не було.
Зате була бабця, вона й впустила юнака до хати. А той за гостинність відплатив жорстокістю. З
погрозами та кулаками почав вимагати у пенсіонерки гроші.
Чужі гривні витратив на одяг
та розваги. Коли хлопця розшукали працівники міліції, у його кишенях вже було порожньо.
Неповнолітній у всьому зізнався. За вчинене йому доведеться
понести покарання згідно статті
186 частина 2 КК.

За вбивство батька – 8,5 років

С

уд призначив покарання мешканцю Тернополя,
який убив свого батька.

– Між родичами, які перебували у стані алкогольного сп’яніння,
виник побутовий конфлікт. Батько звинуватив сина у викраденні
незначної суми грошей. Бажаючи помститись за образливі слова,
син схопив його за комір сорочки та сильно стиснув за горло. Потерпілий помер від задушення, – повідомили в обласній прокуратурі.
Тернопільський міськрайонний суд визнав нападника винним в
умисному вбивстві та призначив йому 8,5 років позбавлення волі.
Однак прокуратура Тернополя подала апеляцію, в якій просить суворішого покарання для засудженого.

Україна і світ
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Україна
У Чорнобилі вирубують
на меблі радіаційний ліс

Частина меблів, яку продають в
Україні, виготовлена з дерев, вирубаних у чорнобильській зоні. Як підтвердили «Сьогодні» у Держагентстві з
питань зони відчуження, зараз поблизу
Чорнобиля робітники на законних підставах активно розпилюють металеву
техніку. Метал далі дезактивують і продають з аукціону на металургійні заводи. За даними спікера Держагентства
Павла Семикіна, подібним чином реалізують деревину, яка пройшла радіаційний контроль - з неї виготовляють меблі. Водночас із Чорнобиля везуть метал та деревину мародери, здаючи все це
нелегально у «чорні» пункти прийому.
Екологів факт продажу металу і деревини насторожує. «Чи якісна дезактивація
- сумнівно, - вважає еколог Володимир
Борейко. - Повністю деактивувати матеріали складно. До речі, побутові дозиметри можуть і не виявити всі радіоактивні
речовини… Вантажівок на узбіччях міських трас, із яких розпродають деревину і
гравій без дозвільних документів, варто
побоюватися - такі товари можуть бути
саме з чорнобильської зони».

Наша країна - небезпечна
для біженців

Представник ООН у справах біженців Олдріх Андрісек назвав Україну
небезпечною для осіб, котрі шукають
притулку поза межами своєї держави.
Причина у тому, що Україна не поважає
міжнародне законодавство. «УВКБ ООН
буде переселяти біженців у держави, які
поважають міжнародне законодавство.
Україна - небезпечна країна для багатьох
справжніх біженців», - сказав чиновник,
виступаючи у Верховній Раді. Така позиція України заважатиме їй отримати
спрощений візовий режим з ЄС. Тому Андрісек закликав депутатів прийняти закони, що захищають права біженців, і поліпшують умови їхнього перебування у
нашій державі.

Кримських депутатів
обурює слово «українець»
у «Букварі»

Кримських депутатів настільки
сильно обурює слово «українець» у
«Букварі», що вони вимагають прибрати його звідти. Депутат від «Союзу» Світлана Савченко заявила: називати
всіх, хто живе в Україні - українцями – неправильно: «Мені б хотілося, щоб у кримському «Букварі» було написано, що у
нас багатонаціональна Батьківщина»

Наш ДЕНЬ

Виїзд Тимошенко
на лікування за кордон ризики для Януковича

Лікування Юлії Тимошенко за
кордоном розширить її можливості впливу на українське політичне
життя, але в цьому є певні ризики
для Президента Януковича, заявив
голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. На його думку, питання щодо екс-прем’єрки вирішуватиметься в останню мить. Стосовно ризиків для Януковича, то вони можуть полягати у тому, що «Тимошенко активніше впливатиме на політичний процес і на опозиційне середовище. Може з’явитися такий ризик, як висування вимог з боку європейських політиків про необхідність участі Тимошенко у президентських виборах». Політолог зазначив: уся інформація, яка
з’являється навколо теми Тимошенко і
її лікування за кордоном, свідчить про
те, що в оточенні Президента немає
єдиної позиції. «Думаю, частина людей,
близьких до Президента, проти того,
аби Тимошенко відправити за кордон,
а частина вважає, що ліпше не ризикувати і домовитись із Заходом - з Європою, США - і дати можливість їй лікуватись за кордоном», - зазначив Фесенко.
На його думку, Янукович остаточного
рішення ще не ухвалив.

«Золотий хлопчик» купив
медіахолдинг

28-річний мультимільйонер Сергій Курченко, котрий є власником
групи компаній «ВЕТЕК», підписав
угоду про купівлю «UMH group», що
входить до трійки найбільших медіахолдингів країни, повідомляє «Forbes
Україна». У своїй заяві головний редактор «Forbes Україна» Володимир Федорин зауважив, що це, зокрема, є спробою «заткнути журналістам рота перед
президентськими виборами». 28-річний мультимільйонер є власником групи компаній «Газ Україна» та ФК «Металіст» (Харків). Його пов’язують із
«Сім’єю» (фінансово-промисловою група Президента Януковича). Сам Курченко запевняє, що заробив свої статки сам.
До медіа-холдингу «UMH Group» входять газети «Аргументи і Факти в Україні», «Комсомольська правда в Україні»,
тижневики «Кореспондент», «Теленеделя», роздрібна мережа «Своя преса».
Крім того, холдинг володіє ліцензіями
на видання журналів «Forbes» і «Vogue».
«UMH group» також належать радіостанції «Авторадіо», «Наше Радіо», «Ретро FM», «Europa plus», «Джем FM», «Голос Столиці» та інші

Дорожезний стадіон «Арена-Львів» демонтують?

Після «Євро-2012» у Львові
поповзли розмови про демонтаж найамбітнішого стадіону «Арена-Львів». Початковий
кошторис будівництва складав
600 мільйонів гривень, реальний виявився - три мільярди, повідомляє ТСН. Чутки про демонтаж з’явилися після того, як стадіон виявився збитковим. Місцевий футбольний клуб «Карпати» відмовляється грати на стадіоні через те, що він «не фартовий». Під час будівництва «Арена» набрала мільйонних боргів, і далі продовжує витягувати гривні з кишень українців. Примітно й
те, що «Арена-Львів» у деяких місцях вже почала сипатися, хоча після «Євро-2012»
минув усього лише рік. «Утримання стадіону коштує 20 мільйонів гривень. Ми не
готові такі гроші платити, не маємо звідки їх узяти. Ми вже пропонували різні варіанти. Влада наразі на жоден із них не пристала», - сказав генеральний директор
ФК «Карпати» Ігор Дедишин.
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Світ
У Пакистані терористи
розстріляли
п’ятьох українців

У Пакистані стався терористичний
акт, у результаті якого загинули десятеро людей, серед яких - п’ятеро українців, повідомив в.о. директора департаменту інформаційної політики МЗС
Євген Перебийніс. Напад стався у готелі, біля підніжжя гори Нанга-Парбат
у районі Діамар в Гілгіт-Балтистані. Загиблі - члени Харківського обласного клубу альпіністів - входили до складу туристичної експедиції, яка планувала сходження на цю гору. Популярна
серед альпіністів гімалайська вершина
Нанга-Парбат - одна з найвищих у світі. Також відомо, що Гілгіт-Балтистан,
який межує з Китаєм, вважається однією з найбезпечніших територій під пакистанським контролем. Відповідальність за вбивство туристів взяло на себе
пакистанське воєнізоване угрупування Джундулла («Jundullah»), повідомляє
«Інтерфакс-Україна». «Ці іноземці є нашими ворогами, і ми з гордістю беремо
відповідальність за їхнє вбивство, а також будемо здійснювати подібні напади й надалі», - сказав спікер угруповання Ахмет Марват. Чому ж українці є ворогами - не відомо.

КНДР не виключає
війни із США
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Путін пророкує своїй країні
проблеми через
демографічну кризу

Президент Росії Володимир Путін
упевнений, що у найближчі роки країна зіткнеться з наслідками серйозної
демографічної кризи 1990-х років. «У
90-х роках наша країна зіткнулася з найглибшою демографічною кризою. Наслідки цієї кризи ми ще не відчули. Але
вони дадуть про себе знати і в економіці, і в соціальній сфері, і в промисловому розвитку», - зазначив Путін. Глава РФ
повідомив, що минулого року рівень народжуваності в країні сягнув середньоєвропейського, а дитяча смертність за
останнє десятиліття скоротилася на 50
відсотків.

Майже 870 млн. людей
у світі голодували

У 2010-2012 роках голод чи недоїдання відчували майже 870 млн.
осіб, або 12,5 відсотка населення Землі, йдеться у прес-релізі ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН). Згідно з повідомленням,
переважна більшість голодуючих - 852
млн. осіб - проживає в країнах, що розвиваються. В африканських країнах висока частка людей із недостатньою вагою.
Протягом 2005-2011 років у 16 африканських державах частка жителів із недостатньою вагою складала 20 відсотків,
при цьому рекордні рівні були зафіксовані в країнах Африканського рогу.

Забудьте про приватність
в інтернеті

Німецька розвідка залучить
близько сотні нових фахівців і до
кінця 2018 року виділить 100 млн.
євро на стеження за користувачами інтернет-сервісів. «Наші спецслужби повинні діяти і в Мережі. Не повинно
бути так, що злочинці використовують
у своїх цілях технологічний прогрес, активно користуються інтернетом, а ми держава - нічого їм протиставити не можемо», - заявив глава відомства Герхард
Шиндлер. Для цього, на його думку, потрібні нові «правові та технологічні засоби». Між тим, за повідомленням «Німецької хвилі», незважаючи на законодавчо закріплену недоторканність таємниці поштового листування і телефонних розмов, німецькі силовики мають
право перехоплювати їх в інтересах держави. У разі реалізації програми, приблизно через п’ять років ефективність
роботи відомства Герхарда Шиндлера
у цьому напрямку можна буде порівняти з діяльністю Агентства національної
безпеки США, яке нещодавно викрили у
стеженні за користувачами найбільших
інтернет-сервісів.

Ворожі відносини між КНДР та
США можуть у будь-який момент призвести до нової війни, заявив посол
Північної Кореї в ООН Сін Сон Хо. За
його словами, влада США продовжує нагнітати напруженість на Корейському
півострові, а це може призвести до погіршення двосторонніх відносин. Сін
Сон Хо закликав до зняття всіх економічних санкцій проти КНДР і повторив
пропозицію північнокорейської влади
провести широкі переговори на вищому
рівні із владою США. Він зазначив: керів- Неймовірно: рослини
ництво Північної Кореї не відступить від
своєї ядерної програми, необхідної для вміють рахувати!
Рослини мають природжену здатзміцнення оборони країни.
ність проводити математичні розраПісок на пляжах Хургади
хунки, які допомагають їм регулювати запаси поживних речовин внорозпікся до 80 градусів
Абсолютна спека запанувала у єги- чі. Такого висновку дійшли британські
петському місті Хургада. У період із 11 учені. «Математичні моделі свідчать
до 16 годин відпочиваючих немає на- про те, що кількість крохмалю, споживіть біля басейнів. Більшість туристів того за ніч, розраховується за допомоховаються від спеки у кондиціонованих гою операцій ділення із залученням
номерах. Пісок на пляжі розпікається до до процесу хімічних речовин, наявних
80 градусів, повідомляє «Гісметео». Крім у листі», - повідомляє команда Центру
того, останнім часом на Хургаду двічі на- Джона Іннеса в журналі «Life». Учені калітала піщана буря. Незвично спекот- жуть, що були вражені, коли виявили
не для цього куточка планети літо при- у біології приклади складних арифмейшло і на півострів Аляска. У місті Анко- тичних обчислень. Передбачається, що
рідж стовпчики термометрів підняли- і птахи використовують схожі механізся до 27 градусів тепла, побивши рекорд ми для контролю за рівнем жирів при
міграції.
червня 1926 року.
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Євгенія ЗАБОЛОТНА:

Цьогоріч сонце надто гаряче:
пильнуйтеся
опіків
У

холодні незатишні дні мріємо
про літнє сонечко, грайливе
море, відпочинок на природі,
шоколадну засмагу. І коли вдається
втекти від буденних справ і суєт
у гори чи на пляж, не хочеться
сидіти у затінку. Літо і відпустка
минають так швидко… Трапляється,
після відпочинку дехто змушений
звертатися до лікаря. Зокрема, з
проблемами шкіри.
- На що варто зважати, збираючись у відпустку? – цікавлюся у лікаря-косметолога
обласного «Центру здоров’я» Євгенії ЗАБОЛОТНОЇ.
- У цьому році - надзвичайно активне сонце. Тому опіки шкіри бувають доволі сильні. Деяким людям узагалі не бажано їхати на
море. Загалом, відпочиваючі проводять біля
моря максимум два тижні. Це саме той час,
протягом якого організм може адаптуватися до зміни клімату. Однак, за короткий проміжок часу людина хоче взяти від моря і сонця все, що можна. Печеться, у буквальному розумінні цього слова. Лікарі застерігають від
цього і рекомендують засмагати лише у ранковий і вечірній час. І недовго: спершу 15-20
хвилин. А потім - більше.
- Люди справді позбавлені можливості дарувати такі своєрідні «привілеї» для
тіла: немає часу для адаптації.
- І це йде на шкоду, а не на користь. Також
мало хто замислюється над тим, що імунітет
зараз поганий. Хотіла би звернути увагу людей, котрі мають пігментацію на шкірі або обличчі. Дехто схильний вважати, що засмага
зарадить цьому. Ні! Пігментні плями стануть
більш виразніші. Невеличка пігментація чи
трошки потемнілі веснянки не є проблемою
для шкіри. Проблемою є опік. І не варто розраховувати на капелюшки чи парасольки, під
якими можна у випадку необхідності сховатися від сонця. Сонце потрапляє на воду, пісок,
землю і сорок відсотків проміння відбивається й потрапляє на тіло, обличчя.
Рекомендуємо остерігатися сонця й тим,
хто має родимки або схильність до них. Інколи родимка, яка була «спокійною», через спекотне сонце може змінювати колір. Це дуже
небезпечно. Буває, оглядаючи таку людину,
доводиться відправляти на консультацію до
онколога. До речі, наш консультант-онколог це професор Ігор Галайчук. Працює він в онкодиспансері.
Дехто каже, що родимки не заважають, навіть подобаються. Але це уподобання може
мати негативні наслідки.
Зараз спостерігається сплеск такого захворювання, як себорейний дерматит на обличчі. Причин недуги є декілька: діяльність
кишково-шлункового тракту, різноманітні
погрішності в харчуванні та інше. Спершу на
обличчі з’являється почервоніння. Воно може
«ховатися», потім з’являтися знову. Пізніше
з’являються підшкірні вузлики. Себорейний
дерматит наразі став дуже «популярним». Раніше, коли я починала працювати, цього не
було.
- Екологія також приклалася до цієї
«популярності»?
- Погана екологія – це, фактично, найперше, що спричиняє недугу. Що б ми не їли, навіть всіма улюблену картоплю, насичуємо
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наш організм відповідними алергенами, токсинами… А чіпси, цукерки, продукти з різноманітнимми консервантами – це велике лихо
для нашого організму. Для дітей - особливо.
Отже, людям із захворюванням на себорейний дерматит категорично заборонено
розпарювати обличчя, робити гарячу чистку.
І їхати на море взагалі не можна. Сонце, спека сприятимуть ще більшому розширенню судин, почервонінню. Після моря ці люди, зазвичай, звертаються до медиків і стають їхніми
пацієнтами. До речі, кожна людина повинна
пам’ятати: шкіра - дзеркало нашого здоров’я.
- Наскільки шкідливою для нашої шкіри
є різка зміна погоди? Останнім часом спостерігаємо стрибки температури, суворі
зими, доволі спекотні літні дні. Це – стрес
для організму?
- Минула зима була дуже холодна. Сонячних днів майже не було. А сонце є своєрідним
енергетичним акумулятором для людей. Через значну кількість похмурих, холодних днів
імунітет цієї зими у людей дуже послабився.
Крім того, зима була затяжною. А потім врапт
почалося різке потепління. Це дуже негативно вплинуло на серцево-судинну систему і цей
же імунітет. Зараз сонце настільки активне,
що можна отримати опіки буквально за короткий проміжок часу. До нас телефонують і
повідомляють приблизно однакове: трішки
попрацювала на городі і отримала опік обличчя. Здавалося б, хіба за кілька хвилин перебування на сонці таке можливе? Так, тепер можливе! Сонце стало надто гаряче. Для шкіри це
щось на кшталт кип’ятку.
- Інфекція становить небезпеку для
спеченої шкіри?
- Так. Судинки розширюються, сходить поверхневий шар шкіри. Тоді й може потрапити
інфекція.
І ще таке. Сильне сонце спричиняє не лише
погане самопочуття, а й навіть впливає на зір.
Наче якась сліпота нападає. Науковці попереджали про вибухи на Сонці і їхній вплив на
землян.
- Євгеніє Богданівно, існують якісь загальні поради під час нинішнього мінливого літа? Застереження?
- Під час кожного звернення наших краян до спеціалістів «Центру здоров’я» найперше, що рекомендуємо - підвищувати свій імунітет. Азбукою цього є правильне харчування.
Уникайте зашлаковування організму. Адже
вивести шлаки неможливо. Треба їсти каші,
супи, овочі, фрукти… Щодо овочів і фруктів,
треба споживати ті, які вирощені на нашій
землі. Тому що споконвіку травні соки вироблялися на «рідні» продукти. У жодному випадку не ігноруйте кисло-молочні продукти.
І пийте багато рідини. Особливо зараз, у спеку. Хоча б - два з половиною літра на добу. І
пам’ятайте: на шкірі відбивається все...
Ольга ЧОРНА.

Здоров’я

Слова вдячності
і сльози в очах…

Т

ут перетинаються нелегкі жіночі долі.
Сюди приходять за допомогою, моральною і
психологічною підтримкою. Слова вдячності,
хвилювання і сльози в очах… Голова правління з
реабілітації онкохворих жінок в області і Тернополі
Марія ЛИНДА за роки своєї праці вислухала багатьох
жінок. І розрадила. І зарадила, чим могла. І продовжує
творити добро…
Обласне відділення з реабілітації жінок-інвалідів, які перенесли операцію молочної залози, на теренах Тернопільщини працює
з 2006 року. Тут безкоштовно забезпечують жінок протезами молочної залози та білизною - ліфчиками, купальниками і топиками,
виробництва ортопедичного науково-виробничого реабілітаційного центру «Ортес» (м.Київ).

- «Ортес» - українське виробництво. Усі ці речі - якісні, - каже
Марія Володимирівна.
- Скільки наших краянок забезпечуєте виробами «Ортесу»?
- Протягом року - близько тисячі п’ятсот шістдесят.
- Число жінок, котрі до вас
звертаються, збільшується,
чи ні?
- На жаль, збільшується. Цьогоріч, наприклад, на десятьп’ятнадцять відсотків.
- У яких районах жіноцтво
найвразливіше до онконедуг?
- На Чортківщині, Борщівщині, Заліщанщині і в Тернополі.
Такі сумні реалії.
- Маріє Володимирівно, ви
допомагаєте людям. Очевидно, хтось із меценатів, представників влади допомогає і
вам?
- Ми також відвідуємо жінок,
котрі є лежачими. І в обласному
центрі, і в районах. Надаємо їм
адресну допомогу, зокрема, продовольчі набори до свят. Без сторонньої допомоги було б сутужно. То ж нам підсобляють голова

ОДА Валентин Хоптян, керівники райдержадміністрацій, особливо Теребовлянської - Степан
Бігуляк, очільники Тернопільського району, працівники податкової адміністрації, Олег Караванський («Тернопільгаз»),
бізнесмен і політик Ярослав
Джоджик, голова правління ПАТ
«Тернопіль-готель» Станіслав
Головко, аграрій Антон Білик та
інші небайдужі люди.
- Крім жінок, надаєте допомогу ще комусь?
- Так, опікуємось тридцятьма
дітьми з церебральними недугами. Всі ці дітки з Тернополя.
Принагідно від себе, і від жінок, котрі отримують допомогу від «Ортесу», хочу висловити щиру вдячність генеральному директору реабілітаційного
центру Людмилі Козак, директору з виробництва Валерію Романову, завідуючій приймальним
відділенням Вікторії Гореловій.
Коли спілкувалася з Марією
Володимирівною, в обласному
відділенні з реабілітації жінокінвалідів були тернополянки Галина Соколовська і Любов Волощук, котрі користуються виробами «Ортесу».
- Дякую представникам реабілітаційного центру за розуміння та допомогу. І Марії Володимирівній, за те, що вона дбає
про нас, - сказала Галина Соколовська.
- Добре, що є такі славні люди
- додала Любов Волощук. - Вони
гарно відносяться до хворих.
Слова подяки на адресу Марії Линди та «Ортесу» висловили також Дарія Конет, Любов Сорокаліт, Галина Куприк.
Ольга ЧОРНА.
На фото:
Любов Волощук,
Галина Соколовська,
Марія Линда,
Валерій Романов;
вироби «Ортесу».

Спорт
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Є характер – будуть перемоги
Своє 35-річчя «Нива» святкує поверненням
у Першу лігу українського футболу

Т

ернопіль має давні
футбольні традиції.
Ще до 1939 року
у місті існувало кілька
футбольних команд —
польських, єврейських,
українських.
У 50-х роках 20 століття за
часів Радянського Союзу найсильнішою командою Тернополя було «Динамо». Беручи
участь у змаганнях колективів
фізичної культури, динамівці
кілька разів пробивалися до фіналу, однак у вирішальних поєдинках виступали невдало.
У 1958 році у Тернополі була створена нова команда — «Авангард». Перший успіх
прийшов до неї у 1965 році —
тоді авангардівці фінішували
другими у зональному турнірі. Через три роки «Авангард»
виборов чемпіонське звання у
класі «Б». Команда почала виступати у другій групі класу
«А» і була перейменована на

З нагоди свята команди та
її вболівальників 30 червня на
Тернопільському міському стадіоні відбудеться грандіозне
спортивно-мистецьке дійство.
Усі, хто наступної неділі завітає сюди, стануть свідками товариського матчу між найвідомішими гравцями усіх часів, які примножували спортивну славу тернопільської «Ниви» та київського «Динамо». Окрім цього,
безпосередньо на стадіоні підіб’ють підсумки минулого сезону та
вручать футболістам «Ниви» нагороди.
У цей же час вперше прозвучить гімн футбольного клубу. Чекає на глядачів і багато інших цікавих сюрпризів.
Завершиться дійство великим гала-концертом зірок української естради.
Початок заходу о 18:00. Вхід вільний.
У ці дні, святкуючи разом з улюбленою командою, тернополяни подумки повертаються у минуле та згадують як спортивні
досягнення, так і прикрі поразки футбольного клубу за усі 35 років з часу його заснування.
«Будівельник». У 1971 році він
посів 14 місце, через рік опустився на п’ятнадцяту сходинку
у турнірній таблиці, а у1973 та
1974 роках був відповідно двадцятим і дев’ятнадцятим.
Два роки невдач призвели
до того, що команду розформували. Повернення до Тернополя великого футболу пов’язане
з командою «Нива». У червні
1978 року створив її у Підгайцях тоді ще Бережанського району голова місцевого колгоспу «Шлях до комунізму» Іван
Потупа. 16 жовтня 1982 року
«Нива», перемігши у чемпіонаті України серед команд колективів фізичної культури та здобувши путівку до другої ліги,
повернула Тернопільщині право участі у першості СРСР.
Два роки команда «Нива»
представляла місто Бережани,
а у 1985 році перебазувалася до
Тернополя.
У 1983-1984 роках коман-

да зайняла 13 місце, у 1985-му
була сьомою, у 1986-му − на
четвертій позиції, наступного
року виборола «срібло», а вже у
1988 році стрімко впала на десять пунктів у турнірній таблиці, щоб через рік знову піднятися на третю сходинку та залишитися на ній і в 1989-му.
У 1990 та 1991 роках тернопільські спортсмени виступали також стабільно, завершуючи чемпіонати на четвертому місці. Відібрати очки у нашої
команди у рідному місті було
практично неможливо - для неї
не існувало авторитетів.
У перші роки українського чемпіонату «Ниву» тренував спочатку Леонід Колтун, а
потім Леонід Буряк, який прийшов у команду і відразу підняв
її із зони вильоту до середини турнірної таблиці. Цей тренер залишив по собі доволі добротну команду: Тяпушкін, Василитчук, Закотюк, Шищенко,

Турнір чотирьох:
ностальгія чи реанімація?

З

27 червня по 7 липня
відбудеться унікальний
турнір серед українських
та російських футбольних
клубів. Участь у ньому візьмуть
«Шахтар» (Донецьк, Україна),
«Динамо» (Київ, Україна),
«Спартак» (Москва, Росія) і
«Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія).

3 липня. 18:30 – «Спартак» – «ШахЗагалом кожен колектив проведе по тар»; 20:30 – «Динамо» - «Зеніт».
чотири матчі: по одному домашньому і 6 липня. 19:00 – «Шахтар» - «Зеніт».
одному виїзному з командами, що пред- 7 липня. 19:00 – «Динамо» - «Спартак».
«Зеніт» свої домашні матчі проведе у
ставляють сусідню країну. Поєдинків між
Києві,
оскільки стадіон пітерської команпредставниками однієї держави не педи
наразі
на реконструкції.
редбачено.
Регламент
турніру: команди отри27 червня. 18:30 – «Спартак» - «Динамують
по
3
очки
за перемогу, 1 очко - за
мо»; 20:30 – «Зеніт» - «Шахтар».
нічию
і
0
очок
за
поразку. У разі рівно30 червня. 19:00 – «Шахтар» - «Спарсті
очок
у
двох
команд
чемпіон буде витак»; 21:00 – «Зеніт» - «Динамо».
значений: за результатами особистих зу-

Леженцев, Нікітенко, Кирлик
— найвідоміші з тих, хто грав у
«Ниві» на той час. Звичайно, не
можна не згадати й Ігоря Біскупа, Олега Ящука та братів Капанадзе.
До речі, Біскуп входить у
когорту гравців, котрі зіграли
більше 200 матчів у чемпіонаті
України. Автанділ і Таріел Капанадзе входять до числа найкращих легіонерів-бомбардирів.
Усі троє грали за Ниву до сорока років. А син Ігоря Андрій Біскуп грає у «Ниві» й сьогодні.
У сезоні 1997–1998 «Нива»
знову досягла свого максимуму — сьомого місця (як і у сезоні 1993–1994). Очолював тоді
команду тренер-гравець Ігор
Яворський.
Після цього справи команди пішли на спад і на рубежі тисячоліть за 2 наступні чемпіонати команда опустилася на 2
ліги вниз — із вищої до другої.
За час перебування у другій

стрічей; за загальною різницею забитих і
пропущених м’ячів.
Додатковий час не надається. Командам дозволено провести до 8 замін, з них
- максимум 3 в ігровий час. Решта замін
можливі лише під час перерви між таймами.
У той час, коли футболісти готуються гідно зіграти на турнірі, далеко поза
межами стадіонів розгорілися неабиякі
політичні пристрасті. Наприклад, голова правління “Газпрому” Олексій Міллер
підкреслив, що майбутній товариський
турнір стане першим кроком на шляху
до об’єднання чемпіонатів двох країн.
Оскільки футбольна громадськість
України неодноразово висловлювалася проти такої ідеї, позиція російського чиновника викликала у нас бурхливу реакцію. Зокрема фанати київського «Динамо», так звані «ультрас», у заяві на своєму веб-сайті зазначають: « Цю
серію ігор її організатори позиціонують
як «об’єдіньонний турнір» задля оцінки, зокрема, глядацького інтересу та телевізійних рейтингів перед можливим
спільним чемпіонатом України та Російської Федерації. Незважаючи на те, що

лізі команда дала ряд добротних гравців для елітних клубів — Гурин, Ждаха, Сернецький. Та претендувати на підвищення у класі почала зовсім недавно.
У червні цього року «Нива»
в перехідних матчах зустрічалась з ФК «Одеса». За сумою
двох матчів (0:2 на виїзді та 4:1
у Тернополі) тернопільська команда пробилася у Першу лігу.
- Тепер тернопільська команда буде боротися за вихід у
Прем’єр-лігу, - запевнив тернопільських шанувальників футболу президент клубу Автанділ
Мдінарадзе.
Сподіваємося, що так воно
й станеться. Віримо, що вже
у другій половині літа, коли
стартує вітчизняний чемпіонат, «Нива» примножить свою
славну історію новими спортивними досягненнями та гідно представлятиме тернопільський футбол на усіх рівнях.

«Динамо» Київ є найбільш титулованим
клубом колишнього СРСР та незалежної
України, наша позиція щодо заснування
«спільного чемпіонату», чи будь-яких рухів до цього, завжди була, і є чітко негативною».
Спробу проведення об’єднаного турніру, як і спробу створення спільного
чемпіонату «ультрас» розцінюють як
суто політичний крок, зраду національних інтересів громадян обох країн, і тому
закликають усіх справжніх вболівальників своїх клубів та усіх прибічників незалежних національних чемпіонатів України та Росії долучитися до їхнього бойкоту та утриматися від відвідування цих
ігор.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ.
P.S. А давайте і ми задумаємося,
яка справжня мета організації цих
спільних масових заходів. Що це:
ностальгія за безкомпромісною запеклою боротьбою між одвічними
спортивними суперниками чи, все
ж, чергова спроба неошовіністів реанімувати «союз нерушимый»? Спочатку - на футбольних полях.
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Просто життя

О

Сімейне

гніздечко
Фотомить
Цих усміхнених юних волиняночок
ми зустріли у місті над Іквою – вони
дарували свою творчість присутнім
на святі медичного працівника.
На світлині Івана ПШОНЯКА:
танцювальний ансамбль «Сонечко»
Кременецького районного будинку культури.

Сюжети

і
ц
з
я
’
в
на

М

абуть, за
інерцією
Валентина
натиснула кнопку
дзвінка. Була впевнена:
вдома нікого немає. Як
вчора, тиждень, місяць,
півроку тому. Вона звикла
до цієї довгої вечірньої
тиші. Спочатку чоловік
телефонував, мовляв
затримався на роботі. Потім
кидав поспіхом зранку:
прийду пізніше... Інколи
виривав Валентину мобілкою
серед обіду: буду, як завжди...

Перед дзеркальцем

Щоб личко було гарним
Маску з огірка полюбляються багато жінок.
Навіть наші бабусі користувалися нею. Огіркова
маска розгладжує і освіжає шкіру, а також звужує
пори. Навіть після 2-3 таких процедур буде помітний чудовий результат. Однак, сік огірка відбілює
шкіру, тому якщо хочете мати гарну засмагу на
обличчі, то не перестарайтеся.
Для приготування маски потрібно нарізати
дрібно огірок і змішати його з молоком. Перед
тим, як скористатися маскою, залиште її на добу в
холодильнику. Змивайте прохолодною водою. Також огірок можна додавати в інші маски як додатковий компонент.

Вона спочатку намагалася
з’ясувати: де, чому, з ким? Відповіді
були схожі: побільшало замовлень,
директор фірми усіх просить залишатися довше.
– А зарплати не побільшало? –
кілька разів єхидно перепитувала
Валентина чоловіка. Може, він, врешті, зробить їй пристойний подарунок на іменини. Наприклад, подорож до Парижа?
Володимир відмовчувався. Хоча
він і так був не дуже охочим до слів.
Самотніми вечорами Валентина
перебирала у пам’яті спільно прожиті літа. Володимир таки любив
її. Піклувався про неї і доньку. Був
тихим, домашнім. Може, аж забагато. Чужі чоловіки їхали на заробітки за кордон, а він з дому ніяк. Валентина сердилася, зітхала: і меблі
у квартирі треба поміняти, і доньку вчити, та й одягнутися пристойно хочеться.

Наш ДЕНЬ

Для всієї родини

Оксана закінчила школу і вступила
до педагогічного університету на державне навчання сама. Меблі залишилися старі. І гідного подарунка на день народження
Валентина так і не отримала. Як наприклад її подружка Ліда. Повернулася недавно з
того самого Парижа – і стільки розмов...
За чашкою кави Валентина виливала Ліді свої жалі.
– А тебе хто додому тягне? – подружка у відповідь. – Оксанка на навчанні, Володимир – на роботі. Вішає тобі “�������������������������
��������������������������
лапшу на вуха������������
”�����������
, що замовлень у них багато, а ти – віриш. Розвійся і собі трохи. Молода, красива...
Щодо молодості, то Валентині
уже сорок шість. А красива й справді. Недарма директор щоразу пропонує підвезти її додому. То чому б
і ні? Навіть тепер вона все одно повертається додому раніше за чоловіка. Перебирала у пам’яті директорові слова. Чи й справді він захопився нею?
Шукала у кишеньці сумочки
в’язку ключів. І раптом – двері відчинилися.
– Звідки ти, Валентино? Так пізно... О, та у тебе троянди. Мабуть,
дорогі? Хтось подарував?
Вона відсторонила Володимира.
– Зате ти сьогодні – рано. А троянди й справді дорогі. Ти мені таких
не купиш. Утім, тепер це не має значення. Ти ж уже півроку приходиш
додому за північ. І я – мовчу. Отже,
лиши мене у спокої. А вечеря, як завжди, у холодильнику.
Володимир пробував щось заперечити, мовляв, він не голодний.

– Звісно, - вибухнула Валентина
гнівом. – Хто ж буде голодним, повертаючись від коханки?
Розплакалася. І вже не могла зупинитися. Хіба вона не була порядною жінкою? Але вічно – одна. І ці
набридливі чотири стіни. Тож вирішила і собі не відставати. Нехай
не думає, що, крім нього, вона нікому не потрібна.
Володимирові забракло повітря. Глипав, як риба, відкритим ротом: про що вона? Яка коханка?
Гарячково порпався у кишені
піджака.
– Ось, - простягнув Валентині
акуратно вкладений у конверт аркуш.
– Що це?
– Путівка до Парижа. Взагалі, у
турне по Європі. Ти ж хотіла цього
подарунка на іменини. А вечорами... Працював додатково, щоб заробити на путівку гроші.
На її здивоване запитання,
чому не признався раніше,відповів
просто: хотів піднести сюрприз.
– Жаль, не встиг до твого дня
народження. То вже пробач...
Вимріяний папірець випав з
конверта. Покружляв і приземлився на білі пелюстки троянд, які Валентина чомусь опустила прямо на
підлогу. Не помічала, що у руках і
досі навіщось тримає в′язку ключів.
Зіна КУШНІРУК.

У

лікарняній палаті
тихо. Обхід медиків
уже був, а для
відвідувачів іще надто
рано. Хто дрімає, хто
лежить, прислухаючись
до свого болю. І тільки
Стефа Іванівна час від часу
зазирає у вікно, звідки
видно автобусну зупинку.

- І де це вони так довго? Чи не
трапилось чого? - хвилюється.
- Може, не мають як, от і не приїхали. А може, пізніше будуть, - за-

ксана раніше
відпросилася з
роботи, бо з самого
ранку почувала себе
погано. Дорогою додому
вирішила забрати з
дитсадка сина. “Щоб
чоловік увечері уже за
ним не їхав”, – подумала.
Ще в коридорі почула запах
запареної кави. А потім – веселий щасливий сміх. Голос чоловіка і ще жіночий, незнайомий.
Очевидно, її не чекали.
- Іди до себе, у дитячу кімнату, – штовхнула за двері сина.
Постукала у спальню:
- Там Дмитрик, будь ласка,
тихіше…
Уздріла переляканий чоловіків погляд і тієї високої красивої блондинки, яку вона бачила
якось у чоловіка на роботі. Голова розболілася ще більше. Зараз
вона одягне сина і…
Не встигла подумати,  що вчинить далі – перед очима попливли зрадливі різнокольорові цятки, зливаючись в одну райдужну смугу. У лікарні, коли прийшла
до тями, їй поставили діагноз: нервовий стрес. “Щось мусило це
спровокувати”, – пояснював лікар їй і чоловікові.
– Так, неприємності на роботі,
– Оксана байдуже дивилася повз
усіх у вікно.
Вона довго видряпувалася
з хвороби. На основі того самого стресу, як твердив лікар, у неї
відмовила нирка. Чоловік просиджував біля неї день і ніч, і літня
нянечка розповідала іншим хворим у палатах, що таку турботу
чоловіка про дружину побачиш
не часто.
Андрій справді, як міг, піклувався про неї.
- Усе буде добре, – запевняв і
гладив схудлі Оксанині пальці. –
Влітку, як і планували, поїдемо в
Крим. Я, Дмитрик і ти …
Але поїхала Оксана лише удвох
із сином. І не в Крим, а до мами, додому, на Херсонщину. Андрій просив, благав її залишитися.
- Невже ти не розумієш, це
тільки випадок, нічого серйозного. Ти і Дмитрик для мене – усе.
Решта не має значення.
Якби вона могла йому зізнатися, що навіть тепер він для неї
– теж усе… Андрій часто присилав їм гроші, привозив різні подарунки для сина. Оксана не боронила йому бачитись з Дмитри-
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“Мені
ма
а
м
про вас казала”
ком. Але сама у цей час завжди
йшла з дому. Якось Андрій притримав її за руку.
- Оксано, три роки минуло відтоді. Невже ти й досі мені не простила? Ще можна усе повернути.
Я люблю вас – тебе і сина.
Щось не давало їй говорити.
Сказати те, що вона давно все забула. І що син сумує за ним. І вона,
Оксана, теж. Наступного разу
вона збереться з духом, усе пояснить, розкаже. Зробить назустріч
крок.
Через тиждень, у неділю,
Оксана з Дмитриком чекала Андрія. “Щось сьогодні він рано”, –
подумала, коли майже на світанку хтось натиснув кнопку дзвінка
їхньої квартири.
На порозі стояла жінка. Та
сама висока красива блондинка. В Оксани знову попливли перед очима різнокольорові цятки.
Чого їй треба? Світлана, так назвалася жінка, почувалася, здається,
не ліпше. Аж надто блідим було
красиве обличчя. Нічого, Оксана
зараз пригостить її кавою. Запах
завареної кави з того часу дуже її
тривожив. Але менше з тим. Хай
побачить та самовпевнена незнайомка, що їй усе байдуже. Але
Світлана від кави відмовилась.
- Я поспішаю. Хочу встигнути
на поїзд прямо додому. Там мене
чекає донька. Дівчинка – сестричка вашого Дмитрика. Ви мусили це знати. Усе сталося справді якось випадково. Чому я ще й
тепер приїхала до вас? Не знаю.
Просто з рідних у мене нікого
нема. Крім доньки і вашого Андрія. Але він любить не мене.
- Чим же я можу вам допомогти? – намагалася погасити неприязнь Оксана.
- Нічим. Я просто хотіла, щоб
ви знали про мою доньку, про
Іринку. У неї , крім мене, теж нікого більше нема. Я ж дуже часто
хворію.
Ні, це вже занадто. Невже ця

жінка, яка зруйнувала її сім’ю,
приїхала до неї ще й зі своїми жалями? Світлана, напевно, вгадала
Оксанині думки. Швидко попрощалася і пішла, залишивши тонкий запах парфумів і ще чогось
незбагненного, без назви. Але
Оксана знала, як діятиме далі.
Коли приїхав Андрій, вона знову
залишила його з сином удвох.
- Оксано, минулого разу мені
здалося…
- Тобі, Андрію, справді здалося. Їдь додому. Там тебе чекають.
Світлана і донька.
Андрій поїхав. Надовго. Може,
назавжди. Тільки гроші присилав
для сина. Листи, вітання – теж
для нього. Їй – ні слова.
Скільки років минуло відтоді? Лише два, а для неї – вічність.
Оксана чула, ніби Андрій таки
одружився зі Світланою. І що в
них підростає донька. Подруги
радили і їй врешті влаштувати
свою долю. Бо так і життя мине.
Оксана відсміювалася: ще встигне. Ось виросте Дмитрик і тоді…
Але доля розпорядилася інакше.
У те відрядження до Тернополя
вона зголосилася поїхати сама.
Збиралася надто ретельно. Зробила нову зачіску. У валізку кинула найкраще плаття. Нехай бачить Андрій, що вона усе така ж
гарна. “Оксано, він уже – не твій”.
“Я знаю. Зустрінемось просто так.
Я розкажу йому тільки про сина”.
Ось і поговорила сама з собою,
Оксано. Добре, що подумки, ніхто
не чув. Витягни ліпше оте святкове плаття. Як же ти зустрінешся з Андрієм, коли його не шукатимеш?
Андрій розшукав Оксану сам.
Чекав її після семінару, на який
вона приїхала.
- Звідки ти знав, що я тут? –
Оксана була здивована.
- Вчора телефонував Дмитрику. Він і сказав, що ти поїхала до
Тернополя.
- Зрозуміло, – Оксані хотілося

,
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мов небо,

поки врешті-решт
вона з’явилася в
нашій хаті. Узяли
ми її з дитячого будинку. Маленькою
спокоює Стефу Іванівну котрась потішне дитя. Як любить її, базовсім, навіть року Олечці ще не
із жінок.
бусю.
- Ні, до нас, до села, лише один
- Перші внуки завжди найдо- було.
- І вона не знає, що ви їй не рідраз автобус їздить, рано-вранці. А рожчі, - підкидає хтось слово.
ні? - запитує Стефу Іванівну саніприїхати мали обов’язково, дочка
Стефа Іванівна посміхається.
вчора телефонувала. За внучкою
- А мені особливо. - каже. - Зна- тарка, яка нагодилася у палату.
- І знає, і ні. Я сама їй розповія вже дуже скучила, - зітхнула.
ли б ви скільки ми чекали на нашу
І вже розказує, яке то миле і Оленьку... Скільки находилися, ла про те, що знайшли ми її у ди-

одного – додому. Чекала дива, а
виявляється, усе так просто, прозаїчно. Підтримувала розмову: як
там Світлана, донька?
-  Ми залишилися з Іринкою
удвох. Коли? Давно. Майже одразу відтоді, як Світлана приїжджала до тебе. У неї була лейкемія.
Андрій проводжав Оксану на поїзд. Холодні краплі дощу розбивались об асфальт, шуміли у верховіттях старих ясенів, стікали
брудними патьоками кудись ген,
далеко, залишаючи після себе
чисту бруківку. Оксана куталась у
тонкий плащ, намагалась заховатися від частих поривів вітру. Андрій прикрив її своїм піджаком.
- Візьми, а то – простудишся.
Вже у поїзді помітила, що так і
не віддала Андрієві піджака, їде у
ньому додому.
Ось майже і вся історія. Якби
котроїсь ночі її не вирвав зі сну
тривожний телефонний дзвінок.
-  Оксано, пробач. Але Іринці
тільки-но зробили операцію на
апендицит. Їй потрібен догляд. А
я ніяк не можу у ці дні залишити
роботу – маю перевірку з міністерства. Може, ти…
Оксана тихо зітхнула у слухавку. До ранку майже не спала: перебирала речі – треба ж щось взяти з собою до Тернополя. Перебирала й думки, що плуталися одна
поперед одної. Поспішала на поїзд: десь там її чекає маленька дівчинка, яка найменше в усьому
винна. Вона знайшла її у лікарняній палаті. З такими ж синіми, як
у її Дмитрика, очима.
- Ви тьотя Оксана? Мені мама
про вас казала…
За вікном лікарняної палати
шумів дощ. Як тоді, коли Андрій
прикрив її своїм піджаком, – подумалося Оксані.
- Спи, маленька, – тепліше обкутала Іринку. – Завтра вийде сонечко. Ти одужаєш. І ми всі поїдемо додому.
Зіна КУШНІРУК.

тячому будинку. Що вона заблукала а ми її таки знайшли. Питаєте, навіщо я це зробила? А хіба ліпше, коли хтось чужий розкаже? А
так нехай дитина знає. Але Олечка
на мої слова тільки сміється. Пригорнеться до мене. “Бабусю, - каже,
- не обманюй мене. Я знаю, що ти
моя. Бо чого он мама завжди каже:

Струни серця

Обіймай мене...
Обіймай...
Коли рветься душа на частини,
Коли обрій зникає,
день заливає ніч.
І самотністю дихають
сонні вечірні вітрини,
А думки тягнуть вниз
терези протиріч.
Обіймай...
Коли люди навколо байдужі,
Коли зло недопите,
серце розбите війною,
Сонце п’є бездиханні калюжі,
Відчуваєш? Я поруч...
Твоя! І з тобою...
Обіймай мене світлом,
Намистинками сонця на скроні.
Навіть лагідним вітром –
Я ловитиму вітер в долоні!
Поки в серці весна, поки
щастя шалено – по колу,
А у мене в очах стигне
пристрасті липовий чай.
І нехай завтра зорі
усі поспадають додолу,
А сьогодні ти просто
з любов’ю мене
О-бій-май...
Юлія ФІНКОВСЬКА.
м. Чортків.

ти така, як і твоя бабуся, вперта.
Усе робиш по-своєму. І очі у мене
такі ж як у тебе, сині-сині. А хіба
у чужих вони бувають однаковими?” Але ж ми не чужі, - відповідаю внучці. Просто ти загубилася, а ми тебе знайшли.
Стефа Іванівна посміхається при згадці про дівчинку, про
доньку. А ось і вони самі.
- Автобус запізнився, - каже
молода жінка.
Олечка горнеться до Стефи
Іванівни. А очі в них і справді однакові. Сині-сині, неначе небо у
гарячу літню пору.
Інна Матуш.
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Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

“Наш ДЕНЬ” започатковує
на своїх сторінках рубрику “Кльове місце”

Т

ут ми будемо ділитися з читачами
секретами рибальської майстерності,
тонкощами приготування різноманітних
приманок і принад, розповідати рибальські
бувальщини та анекдоти, “смакувати” страви
з риби. А ще запрошуватимемо до розмови
відомих людей, які також належать до
неспокійного племені рибалок.

Від альтів і тромбонів –

Рецепт
чудо-мастирки

Н
у музику природи! І
I Ітишу...
С
ьогодні нашим співрозмовником є заслужений
діяч мистецтв України, головний диригент
симфонічного оркестру Тернопільської обласної
філармонії Мирослав КРІЛЬ. У вільний час, якого у
маестро небагато, він змінює диригентську паличку на
рибальські снасті.

«Ми їдемо на РИБАЛКУ!
Від альтів і тромбонів – у музику природи! І тишу...», – написав пан Мирослав на своїй сторінці у «Фейсбуці». Риболовля для нього – не лише
відпочинок біля води, а й
можливість очиститися душею і думками, відновити
сили та, нехай ненадовго, повернути безтурботну легкість дитинства.

Любов до музики
й рибальства –
від батька

Адже саме звідти, з дитинства, його любов до природи. Народився і виріс він у
мальовничому селі Чистопади Зборівського району. Неподалік протікає річка Серет,
яка раніше була розлогою та
з силою-силенною різноманітної риби.
– Від батьківської хати до
ставу – двісті метрів, – розповідає маестро. – Люди в тій
місцевості, мабуть, швидше
вчаться плавати, аніж ходити. Байдужих до риболовлі
там немає, це захоплення передається з діда-прадіда...
Батько диригента теж був
завзятим рибалкою. Вирушаючи на водойму, брав із со-

Рибальська юшка
від Мирослава Кріля:

бою обох синів – старшого Тараса та молодшого Мирослава. Батько з братом залишали малого в полі зору на березі, самі ж рибалили з човна линків. А Мирослав змушений був ловити з берега карасиків. Перша його вудочка
– довгий прут з ліщини, оснащений жилкою, пір’яним поплавцем, «грузиком»-гайкою
та гачком. Мабуть, таку “класичну” модель більшість із
нас мали в дитинстві. Якою ж
була гордість хлопчини, коли
його перший улов похвалила
мама... І нехай то лише кілька дрібних рибин, але його.
А якими смачними були! Мабуть, тоді й прокинулося у
нього захоплення рибальством, яке залишилося на все
життя.
До речі, батько передав
обом синам і любов до музики. Він був диригентом, працював із хорами. Рано пішов
із життя, але встиг навчити
Мирослава грати на баяні. У
неповних п’ять років хлопчик уже виступав у сільському клубі. Його мама в селі досі
зберігає чорно-біле фото концерту, на якому маленький
Мирослав заледве видніється
з-за великого баяна.

Відомо, що рибалки є чудовими кулінарами,
адже немає страви смачнішої, ніж та, що приготована на рибальському багатті. З читачами “Нашого ДНЯ” Мирослав Кріль поділився своїм фірмовим рецептом:
– Юшка називається потрійною, бо кладемо
туди три порції риби, а відтак і «навар» – потрійний. Та головне, що готується вона біля води, в казанку й на багатті. І обов’язково – у хорошій компанії!
Для першої «закладки» використовуємо дрібну
рибу (найкраще – йоржики та окунці). Її потрібно
почистити, але луску – залишити. Аби юшка була
прозорою, рибу можна покласти в марлю. Варити
30-40 хвилин. Бульйон обережно відцідити.
Для другого етапу використовую частини ве-

– Мої однолітки у той час
відвідували різні гуртки –
авіамоделювання, випилювали щось, малювали, – каже маестро. – А ми з братом опановували музичні інструменти:
він – баян, а я – скрипку. Згодом брат також пов’язав життя з музикою і сьогодні навчає
цьому мистецтву дітей.
Маючи блискучі здібності, Мирослав за п’ять з половиною років освоїв семирічну програму музичної школи. Після цього з відзнакою
закінчив Тернопільське музучилище, а згодом склав іспити до Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка та вступив на факультет
оперно-симфонічного диригування, подолавши чималий
конкурс.
Як і в музичній школі,
йому поталанило з учителями. Навчали його корифеї
своєї справи на чолі з основоположником української диригентської школи Миколою
Колесою. Після консерваторії
стажувався в Національному
симфонічному оркестрі України та Національній опері. А з
2002 року почав працювати в
Тернопільській обласній філармонії, де заснував симфо-

ликої риби, найкраще – почищені голови, хвости,
плавники. Кладу їх у казанок з попередньо звареним бульйоном, додаю трішки води, цілу цибулину та моркву. Поваривши півгодини, овочі та рибу
виймаю.
І, нарешті, кладу в отриманий бульйон акуратно відділені від кісток, обібрані від луски й ретельно промиті шматки риб’ячого філе (якщо немає –
цілі чищені тушки). Варити потрібно також хвилин
30, додавши до смаку чорний мелений перець, сіль
та інші спеції.
Коли юшка практично готова, знімаю казан з
багаття. А далі, за класикою жанру, вливаю туди
чарку горілки та пригашую в юшці запалене чи обвуглене березове поліно. На завершення цього ритуального дійства присмачую страву петрушкою,
кропом й зеленою цибулькою. Після цього накриваю казан кришкою й даю «настоятися».
Ось і все – справжня рибальська юшка готова!

нічний оркестр, який тепер є
гордістю міста. З колективом
маестро побував на гастролях у багатьох куточках України, але завжди повертається
до Тернополя, який став для
нього рідним.

Природа –
найдосконаліше
мистецтво

Минулого тижня обласна філармонія завершила концертний сезон. Попереду в пана Мирослава – втілення нових творчих задумів. А тим часом натхнення дарує йому природа,
яку вважає найдосконалішим
мистецтвом.
Улюблена його водойма – та,
на берегах якої минуло дитинство. Сюди і тепер часто повертається – сам або з друзями. А
улюбленим рибальським знаряддям досі залишається для
нього поплавцева вудочка.
Є серед рибальських здобутків пана Мирослава й справжні
трофеї. Серед них і сазан вагою
12,5 кілограмів, спійманий у
Дніпрі неподалік Києва, й семикілограмова щука, що спокусилася на блешню в Золочівському ставі.
На березі водойми він, як і на
сцені, постійно перебуває у русі,
полюбляє активну риболовлю.
Хоча володіє різними рибальськими знаряддями, та все ж
надає перевагу спінінгу, з яким
частенько полює на хижаків.
В одному з інтерв’ю Мирослав Кріль зауважив: «Якщо займаєшся улюбленою справою,
то з насолодою й легкістю витримуєш усе, не помічаючи,
як плине час». Коли він диригує під час концертів, то час летить, мов на крилах. І коли рибалить – також... Тож хай час і надалі спливає легко та непомітно
– у сім’ї, на сцені та на відпочинку. І так ще багато літ...
Андрій БРИК.

а таку насадку
прекрасно клює
річкова й озерна
риба: карась, короп,
лящ, густера, плотва,
в’язь…

Що потрібно?
Розкладіть на кухонному
столі необхідні продукти: горох, манну крупу, цукор, борошно, мед, нерафіновану соняшникову олію, харчову фарбу (якщо маєте). Знадобиться великий баняк або алюмінієва каструля, товкачик (краще
дерев’яний), пакетики для харчових продуктів і кілька квадратів чистої бавовняної тканини розміром з велику хустинку.
Горох має бути жовтого кольору і обов’язково перебраний. Мед, звичайно ж, повинен
бути якісним – це чудовий консервант. Харчовий барвник краще взяти помаранчевий, але додавати його потрібно обережно,
щоб отримати жовтий колір, а
не ядуче-помаранчевий.
Як приготувати?
Склянку гороху перемийте і залліть чистою холодною
водою, залиште на дві години, щоб розбухнув. Вода повинна покривати його на півтора
пальці. При потребі додайте ще
рідини або злийте зайву. У цій
воді горох варіть на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли буде готовий (щоб перевірити – роздавіть горошину пальцями), зніміть кришку, щоб випарувалися залишки води. Потім однорідну горохову масу ретельно розімніть товкачем і додайте по повній чайній ложці цукру і меду.
Весь цей час каструля повинна
бути на вогні, а ваші рухи – неперервними, щоб мастирка не
підгоріла. Вимішуючи, введіть
обережно барвник. Помітивши,
що маса «важко дихає», випускаючи пару, помістіть каструлю на заздалегідь підготовлене місце подалі від вогню. Постійно помішуючи, повільно
додайте дві жмені манної крупи і одну – борошна, а згодом –
ще жменю манки і стільки ж борошна. Теплу масу знову потовчіть і додайте ложку олії. Готову мастирку вийміть з каструлі. Чистими руками, змоченими
в олії, сформуйте порції-кулі та
залиште на сухому рушнику,
щоб охололи.
Аби довше зберігалась
Після цого кожну порцію загорніть у чистий бавовняний
шмат матерії та помістіть у сухий пакет або харчову плівку і
– в морозилку. Перед риболовлею дістаньте заздалегідь та залиште на поличці в холодильнику для рівномірного розморожування.
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«Колискові

для Дениска»

Ж

Тернополянка Наталя Лобас
підкорила журі
найвідомішого літературного конкурсу України «Коронація
слова» віршами,
які написала для
сина

інка викладає польську мову в місцевому педагогічному університеті.
З народженням сина Дениска почала писати поезію для дітей. У такий
спосіб не лише висловлює свою любов до малюка, а й оберігає його від
засилля помилок, якими рясніють куплені у крамницях видання.

Як і в кожної молодої мами, яка ще й працює, вільного часу в неї завжди обмаль. Вірші найчастіше
складає «в голові», а коли текст готовий, занотовує,
аби не забути. Натхнення ж, розповідає Наталя, може
прийти будь-коли: з музикою, після прочитаної книги, почутої історії, якихось власних несподіваних переживань. І навіть під час цілком прозаїчних справ, як
купання синочка чи миття посуду.

Про участь у конкурсі
розповіла лише чоловікові

– Наталю, як ти потрапила на «Коронацію
слова»?
– Про цей літературний конкурс я знала давно,
його проводять уже 13 років. Цьогоріч випадково почула рекламу і вирішила взяти участь. Але я пишу вірші, а серед багатьох номінацій конкурсу такої немає.
Тож добірку своїх поезій назвала «Колискові для Дениска» та надіслала їх у номінацію «Пісенна лірика
для дітей». У тому, що відправила твори на «Коронацію», зізналася лише чоловікові. Коли вже й не сподівалася на відповідь, за день до церемонії нагородження, яка відбулася 13 червня, мене запросили на
урочистості до Києва.
– Незважаючи на хвилювання, додому ти повернулася з перемогою...
– За збірку колискових я отримала спеціальну відзнаку від Міжнародної громадської організації «Жінка ІІІ тисячоліття». Було б чудово, якби хтось створив
музику для цих текстів, бо у мене, на жаль, такого таланту нема.
– Де можна почитати «Колискові для Дениска»?
– Поки що ці вірші ніде не друкували – такою була
умова конкурсу. Взагалі ж, писання книг сьогодні залишається дорогим хобі, на зразок збирання рідкісних марок. Свою першу збірку дитячих віршів «Песик і вітер» я опублікувала минулого року в тернопільському видавництві «Крок». Задумувала її в одному екземплярі як подарунок для сина на Миколая,
але виявилося багато охочих мати і собі таку книжечку, тому вирішила надрукувати невеликим накладом.
Друга збірка — «Отакі-то наші справи» вийшла уже
самвидавом теж у невеликій кількості, для друзів.
На жаль, творчі плани часто обмежує фінансовий бік
справи: мало який автор може дозволити собі оплатити наклад хоча би у 500 екземплярів (це мінімальний), не говорячи вже про ілюстрації.

Вітаємо!
З нагородами із XIII урочистої
церемонії нагородження літературного конкурсу «Коронація слова», що пройшла 13 червня у Києві,
повернулися четверо тернополян.
Крім Наталі Лобас, дипломи та спеціальні відзнаки отримали Галина
Шулим, Богдан Мельничук і Алла
Бінцаровська.

Цьомнуло маля у щічку,
В носик, очко, потиличку.
Усміхнулося дитятко —
Полетіло ангелятко.
В ангелятка така праця —
Вчити діток усміхаться.

Зі збірки
«Колискові для Дениска»
Колискова для Дениска
Тихо й темно. Лиш знадвору
Срібне світло сіється.
До дивану стіл говорить:
“Щось чудне тут діється...”
Іграшки сидять рядком
І перезираються:
“Хтось розкаже нам ладком,
Що тут відбувається?”
До кутка схиливсь куток,
Тінь від світла горбиться:
“Чи не чули ви пліток,
Що в кімнаті робиться?”
Та й вікно уже давно
Трішки непокоїться:
“Може знає хоч колиска,
Що таке тут коїться?”
Усміхнулася колиска:
“То ж росте у сні Дениско!”
Колискова на четвер
Прилетіло ангелятко,
Сіло в ліжко до малятка.

пують своїм малюкам українську книжку? Адже
не кожна мама візьметься писати вірші...
– З одного боку, порівнюючи, наприклад, з роком
2000, ринок української дитячої книжки збільшився.
Особливо це стосується поезії. Якщо ж говорити про
якість цих видань, а зокрема, якість мови – вибір значно обмежується: кожна третя книжка ні за змістом,
ні за морально-етичним наповненням, ні за грамотністю не відповідає елементарним вимогам. Граматичні помилки – це вже така, на жаль, звична справа,
що у переважній більшості випадків, читаючи дитині книжку, на ходу замінюю неправильні слова. Сьогодні є кілька лідерів на видавничому ринку України з точки зору якості мови: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,
«Старий лев», «Грані-Т». Однак їхні книги коштують
недешево. Тому доводиться часто шукати компроміс
між якістю та ціною, як це не прикро.
Ще одна сторона цього питання – перекладні книги. Як не дивно, більша частина сучасних дитячих віршиків – переклади з російської мови, причому, не
найкращі. Хоча поетів, які пишуть українською, насправді багато. Але вони не можуть пробитися до видавництв, бо ті, зазвичай, мають своє авторське коло.
От і виходить, що майже кожна українська книжка —
переклад з російської. Особисто я не маю нічого проти перекладної дитячої літератури. Приміром, із задоволенням читаємо з сином Чуковського. Але чому б
українським видавництвам не звернути уваги на рідномовних авторів?
– Що робити у такій ситуації? Як обрати у
крамниці «безпечну» книжку, яка б не загрожувала грамотності дітей?
– Моя порада: прочитати перед тим, як купити.
Перш ніж купити дитині книжку –
Щоб потім не довелося її ховати на верхню полицю. У
прочитайте
нас вдома є книжка з чудесними малюнками та пазла– Чи мають батьки з чого вибирати, коли ку- ми, але от віршики довелося позаклеювати власними.

Колискова на п’ятницю
Спить маленька киця,
Киці мишка сниться —
Десь собі шурхоче,
Гратись, певно, хоче.
Шур-шур-шур, хрр-хрр,
Спить маленька киця.
Шур-шур-шур, хрр-хрр,
Киці мишка сниться.
Спить маленька мишка,
Мишці сниться кішка Щось собі муркоче,
Мабуть, гратись хоче.
Мур-мур-мур, хрр-хрр,
Спить маленька мишка.
Мур-мур-мур, хрр-хрр,
Мишці сниться кішка.
Зі збірки
“Отакі-то наші справи»
***
У матусі-квочки свято,
Всі збираються курчата.
Подарунок всяк несе:
Ось підставка на яйце,
Це от — глечик на пшоно,
Тут — до курника дзвінок.
А найменша квочки доця
Подаруночка не мала
І тому сказала просто:
«Дуже тебе люблю, мамо!»

Книжка має стати незамінною,
як гребінець і ложка

– Ще одне непросте питання – як зацікавити
дитину книжкою? Адже сьогодні для більшості
дівчаток і хлопчиків улюблений друг – комп’ютер.
– Я б сама хотіла знати відповідь… Напевно, читати дитині та читати самим, щоб малюк сприймав
книгу таким же невід’ємним атрибутом дому, як гребінець і ложку. До речі, малеча тонко відчуває слово
і може та любить ним гратися. Маючи два роки, Дениско несподівано міг придумати щось на зразок «Ходять пальці по панамці». Старші дітки – знаю з досвіду своєї родини і друзів – також залюбки вигадують
віршики чи оповідання. Такі ігри – важливий і неминучий етап мовного розвитку кожної дитини. І якщо
батьки заохочуватимуть, то в майбутньому їхні син
чи донька будуть мати смак до мови.
– Наталю, а ти ставиш за мету якісь виховні
моменти, коли пишеш вірші?
– Мої вірші різні, переважно жартівливі, про звірят, але, справді, чомусь всі трохи повчальні. Мабуть,
дається взнаки професія. Стати вчителем – дитяча
мрія. Ніколи не уявляла себе в іншій професії, хоча
пробувала різні. Робота з молоддю, а особливо студентською, змушує тримати себе у формі. Це величезний плюс: з молодими відчуваєш себе молодим. А ще
останнім часом із задоволенням перекладаю з польської та російської літератур, особливо поезію.
– Коли встигаєш усе?
– Особистий час – як у всіх молодих мамусь – нічні
години за комп’ютером. Дуже люблю сімейні прогулянки містом. Але люблю також посидіти у кав’ярні
за горнятком чаю з подругою. Що ж стосується поезії,
то сподіваюся, що знайдеться видевництво, яке зацікавиться дитячими віршами та допоможе надрукувати їх і розповсюдити.
Антоніна БРИК.
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1 липня

Понеділок
УТ-1
07.15 Країна on-line.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Лев, який спiває, у нас один”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.20 Без цензури.
09.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.55 Головний аргумент.
10.10 Школа юного суперагента.
10.25 Доки батьки сплять.
10.50 Фестиваль дитячої творчостi “Свiт модних дiтей”.
11.25 Свiт навколо нас.
11.40 Д/ф “На порозi iсторiї. Михайло Грушевський”.
12.30 Свiтло.
12.50 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
13.20 Д/ф “Таємничий Сковорода”.
14.00 Право на захист.
14.25 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.40 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 1-3 с.
19.05 Агро-News.
19.20 Сiльрада.
19.35 Останнє попередження.
20.00 Концертна програма “Мелодiя двох
сердець”. В. та С. Бiлоножки.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Майстри гумору. “Хвилюйтесь, будь
ласка”. Тарапунька та Штепсель.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Формула гри”, 11 с.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.15,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.15 Комедiя “Травневий дощ”.
12.15 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
22.30 “Грошi”.
00.00 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Реквiєм для свiдка”, 1-3 с.
12.40 Т/с “Реквiєм для свiдка”, 4 с.
13.45 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.35 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петрович”.
22.30 Т/с “Жуков”.

ICTV

06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.10 Х/ф “Полiцейська академiя”.
12.15,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
15.00 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
16.50 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
23.05 Х/ф “Ромео повинен померти”.

ÑÒÁ

07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “М. Олялiн. Поранене серце”, ч. 1.
08.15 Д/ф “М. Олялiн. Поранене серце”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.50 Х/ф “Приватна особа”, 1 с.
12.10 Кордон держави.
12.30 Крок до зiрок.
13.15,18.45,21.10 Дiловий свiт.
13.30 Т/с “Жорстке правосуддя”, 1 с.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 4-6 с.
19.10 Концертна програма “Українська
пiсня року”.
21.15 “Адреналiн”.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Формула гри”, 12 с.

Êàíàë “1+1”

06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
06.45,07.15,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45,04.35 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
22.30 “Мiняю жiнку 7”.
00.00 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).
01.10 Мелодрама “Ледi яструб”.

Iíòåð

05.30,18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Жуков”.

ICTV

07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.

19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 “Час. Пiдсумки
дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Податковий щоденник”.
22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06.15 “Бiзнесчас”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.
23.45,00.55,03.25 “Огляд преси”.
00.30 “Акцент”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10 Т/с “Вiйськова розвiдка. Захiдний
фронт”, 1 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 45 i 46 с.
09.20,13.45,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм`я”, 3 i 4 с.
15.25,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.35 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 19 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Думай як жiнка”, 12 i 13 с.
22.50 Х/ф “Як вийти замiж за три днi”.

Ê1

06.45,15.55 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.10 “Зоряне життя. Врятованi дiтьми”.
11.10 “Зоряне життя. З чудовиська в красуню...”
12.05 Х/ф “Роза прощальних вiтрiв”.
13.55 “Правила життя. Консервована брехня”.
14.55 “Правила життя. “Є”: ознака смертi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi 2”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.15,06.40 Т/с “Свiтлофор”.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
09.00 Х/ф “Про що говорять чоловiки”.
11.00,16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.20,14.30 Kids` Time.
13.25 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
22.55 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Купiдон”.
01.20 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

14.10 “5 елемент”.
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,23.00,01.00 “Час новин”.
15.15 “Мамина школа”.
16.10 “Вiкно в Європу”.
16.45 “Мотор”.
17.25 “В кабiнетах”.
18.15 “Територiя закону”.
18.40,00.00,03.30 “Київський час”.
18.50,23.40,00.25,03.20 “Час спорту”.

2 липня

Вівторок
УТ-1

Наш ДЕНЬ

12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Слiпа лють”. (2 категорiя).
00.50 Стоп-10.

ÑÒÁ

06.05 “Чужi помилки. Прокляття дикої
орхiдеї”.
06.50,15.55 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.15 “Зоряне життя. Тiло напоказ”.
11.10 “Зоряне життя. Зорянi схуднення”.
12.10 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
14.00 “Правила життя. Самолiкування: залишитися живими”.
15.00 “Правила життя. Убивча чистота”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi 2”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.15,06.40,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Купiдон”.

5 êàíàë

06.50,08.50,23.45,00.55,03.25 “Огляд преси”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.
00.30 “Територiя закону”.

07.00 М/ф.
09.20 “Три сестри”.
10.20 Х/ф “Олiвер Твiст”.
13.00,18.00 “Звана вечеря”.
14.00 “Пороблено в Українi”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Пробач, я хочу одружитися з
тобою”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

06.45 Х/ф “Полювання на єдинорога”.
08.00,03.30 “Агенти впливу”.
09.10 Х/ф “Джокер”.
11.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
15.00 Т/с “Лiкар”.
18.30 “Реальнi злочинцi”.
19.00 Т/с “Свiдок”.
19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
23.30 Т/с “Менталiст”.
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 333 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 29 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Королева балу 3.
21.05 Вiталька.
21.20 ТЕТ-Iнтернет.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.10 Т/с “Вiйськова розвiдка. Захiдний
фронт”, 2 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 47 i 48 с.
09.20,12.50,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм`я”, 5 i 6 с.
11.50 “Хай говорять. Тест на ДНК”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 20 с.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Думай як жiнка”, 14 i 15 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 6 i 7 с.

Ê1

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50,23.00 Д/ф “Зiрковi нареченi”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “А я кохаю одруженого”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.35,03.50 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,02.35 “Речовий доказ”.
12.30,02.05 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 334 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 30 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош Молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Знак оклику з А. Шевченко.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.

Програма ТБ
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
08.30 Вiдверто з В. Портниковим.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Мегаперевезення.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
21.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Легенди Тауера.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Три любовi Євгенiя Євстигнєєва.
12.50 “Таке спортивне життя. Лариса Заспа”.
13.35,04.05 “Будь у курсi!”
14.15 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний
пульс”.
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.40 Д/с “Дикий молодняк”.
16.40,03.55 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Базилевич, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Микола Єрьоменко. Останнiй палко
закоханий.
22.40 Культурний шок.
00.20 “Свiтськi хронiки”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.25 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Лист очiкування”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Крайня
необхiднiсть”. “Словесний портрет”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
10.05 “Росiйськi сенсацiї”.
11.05 “Ти не повiриш”.
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Мегаперевезення тварин.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
21.00,02.00 “Ч/Б”.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Микола Єрьоменко. Останнiй палко закоханий.
12.30 “Ронiн”.
13.15 Секретнi матерiали.
14.00 Культурний шок.
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.50 Д/с “Дикий молодняк”.
16.30 “Кумири”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Базилевич, ч. 2.
21.35 Володимир Висоцький. Я прийду по
вашi душi!
22.40 Неймовiрно, чи не так?
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.40 Х/ф “Океан мрiї”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.25 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Лист очiкування”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Iсторiя з душком”. “Дон Кiхот навпаки”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 9 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Месник”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Учений”, ч. 1.
20.25 Т/с “Сьомiн. Вiдплата”, 11 i 12 с..
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Дружина”.
“Пастка”.
00.35 Т/с “Братани”, 3 i 4 с.

14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Мокра справа”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Новий”.
20.25 Т/с “Сьомiн. Вiдплата”, 9 i 10 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Захист”.
“Справедливiсть”.
00.35 Т/с “Братани”, 1 i 2 с.

Êàíàë «2+2»

08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 Т/с “Хиромант”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 2”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25,01.35 Х/ф “Глибинна зiрка 6”.
23.25 Т/с “Секретнi матерiали 2”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Х/ф “Викрадення “Савойї”.
(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Мелодiя на два голоси”. (6+).
10.55,16.55 Комедiя “Крiпосна актриса”.
18.35,00.30 Драма “Про тих, кого пам`ятаю
i люблю”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Порту. Заїзд 2.
10.30 Супербайк. ЧC. Iталiя. Заїзд 1.
11.00 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. Iталiя.
11.30 Супербайк. ЧC. Iталiя. Заїзд 2.
12.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 2.
13.15 Веложурнал.
13.30,20.30,00.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 3.
17.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап. Єгипет - Англiя.
19.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20 рокiв.
Туреччина. Груповий етап. Iспанiя Францiя.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.45 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. США.
23.45 Кiнноспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.40 Новини.
08.10,18.50 Об`єднаний турнiр. “Зенiт”
(Росiя) - “Динамо” (Україна).
10.15,22.45 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Аякс” - “Ман. Сiтi”.
12.10,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Реал
Сосьєдад”.
14.15 “Futbol Mundial”.
14.45,04.25 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. 1/16 фiналу. “Динамо” (Київ)
- “Бордо”. 1-й матч.
16.35 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” (Україна) - “Спартак” (Росiя).
20.55 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Мiлан” - “Ювентус”.

Êàíàë «2+2»
08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Найкращi матчi ФК “Днiпро” в Лiзi
Європи.
14.00 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Без термiну давнини”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 2”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”. (2
категорiя).
21.25,01.50 Х/ф “Зворотний вiдлiк у морi”.
(2 категорiя).
23.25 Х/ф “Облога”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Про тих, кого пам`ятаю
i люблю”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с.
(12+).
10.30,16.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с.
(12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь не
вiдкривати”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Друзi i роки”. (12+).
22.45,04.45 Детектив “Розiрване коло”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Кiнний спорт. Великий шолом Ролекс. Аахен.
10.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Iспанiя - Францiя.
11.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Португалiя - Куба.
12.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Єгипет - Англiя.
13.45 Кiнноспортивний журнал.
14.00,02.00 Оце так!
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 3.
16.00,23.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 4.
18.00,20.00,20.45 Футбол. ЧC серед гравцiв
до 20 рокiв. Туреччина. 1/8 фiналу.
00.00 Ралi. ERC. Огляд.
00.30 Автоспорт. Blancpain Endurance.
Поль Рiкар.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
3 липня

Середа
УТ-1

ICTV

07.15 Країна on-line.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “О. Аросєва. Iнше життя панi
Монiки”, ч. 1.
08.15 Д/ф “О. Аросєва. Iнше життя панi
Монiки”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Наш спорт. До 20-рiччя олiмпiйського
дебюту України.
11.10 Х/ф “Приватна особа”, 2 с.
12.30 Українська пiсня.
13.15,18.45,21.25 Дiловий свiт.
13.25 Т/с “Жорстке правосуддя”, 2 с.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй
Радi України на тему: “Українська трудова мiграцiя: стан, проблеми та шляхи їх вирiшення”.
18.00,19.05 Про головне.
18.20 Новини.
19.30 Концертна програма “Разом спiваймо,
друзi мої!” М. Грицкан.
21.40 Концертна програма В. Попадюка, ч. 1.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Зграя”, 1 с.

06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Мiсiя порятунку”. (2 категорiя).
00.50 Кримiнальний облом.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.15,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15,03.25 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
22.30,04.15 “Моя хата скраю”.
00.00 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).
00.50 “Секс-мiсiя 2”.

Iíòåð

05.30,18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Футбол. “Динамо” (Київ) - “Зенiт”
(Санкт-Петербург).
22.20 Т/с “Жуков”.

ÑÒÁ

06.20,15.55 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Нещаснi в любовi”.
10.45 “Зоряне життя. Топ-10 скандалiв
року”.
11.45 Х/ф “Пiд прицiлом любовi”.
13.55 “Правила життя. Упаковка. Прихована загроза”.
14.55 “Правила життя. Як уберегтися вiд
зарази”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi 2”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Н. Варлей. Без страховки”, ч. 1.
08.15 Д/ф “Н. Варлей. Без страховки”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Д/ф “Київська старовина. Свiт мистецтва. “Поєдинок”
10.15 Книга.ua.
10.50 Х/ф “Приватна особа”, 3 с.
12.20 Хай щастить.
12.45 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.15,18.45,21.20 Дiловий свiт.
13.30 Т/с “Жорстке правосуддя”, 3 с.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 7-9 с.
19.05 Про головне.
19.30 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
21.30 Концертна програма В. Попадюка, ч. 2.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Зграя”, 2 с.

Êàíàë “1+1”

06.45,07.15,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15,04.00 “Не бреши менi 4”.
13.20,03.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
22.30 “Пекельна кухня 3”.
00.30 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

Iíòåð

08.00,13.40,19.10 Новини.
08.10,19.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Удiнезе”.
09.55,21.05 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.)
- “Реал”.
11.50,23.00 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер”
- “Байєр”.
13.50,00.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Спарта” - “Челсi”. 1-й матч.
15.40,02.40 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Мiлан”.
17.25,04.25 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Депортiво”
- “Бетiс”.

05.30,18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “У серпнi 44-го”.
12.20,04.45 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петрович”.
22.30 Т/с “Жуков”.

ICTV

06.45 Т/с “Таксi”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10 Т/с “Вiйськова розвiдка. Захiдний
фронт”, 4 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 1 i 2 с.
09.20,12.50,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм`я”, 7 i 8 с.
11.50 “Хай говорять. Американська дочка”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 21 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Думай як жiнка”, 16 i 17 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 9 i 10 с.

Ê1

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “А я кохаю одруженого”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Навiть звiрi вмiють любити”.
23.00 Д/ф “Тiло на замовлення. Чоловiча
версiя”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.

ÍÒÍ

06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Купiдон”.
01.35 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06
.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,17.20,17.50,22.
50,23.50,03.55,06.25 “Погода”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.

4 липня

Четвер

00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.
18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Мiсiя порятунку 2”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

08.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.20 “Зоряне життя. Випробування алкоголем”.
11.20 “Зоряне життя. Топ розлучень 2011
роки”.
12.15 Х/ф “Звiдки беруться дiти?”
14.00 “Правила життя. Продукти-мутанти”.
15.00 “Правила життя. Хто вiдповiсть за
базар?”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi 2”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.30 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Купiдон”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.50,17.20
,17.50,22.50,23.50,03.55,06.25 “Погода”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.

08.30,16.45,19.00,01.30,03.55 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,03.05 “Речовий доказ”.
12.30,02.00 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 335 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 31 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 “Дайош молодьож!”
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10 Т/с “Вiйськова розвiдка. Захiдний
фронт”, 6 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 3 i 4 с.
09.20,12.50,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм`я”, 9 i 10 с.
11.50 “Хай говорять. Спопеляюча любов”.
15.25,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 22 с.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Думай як жiнка”.
22.50 Т/с “Глухар. Продовження”, 12
i 13 с.

Ê1

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “Тiло на замовлення. Чоловiча
версiя”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Кохання з iноземцем”.
23.00 Д/ф “Пiти в монастир”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.10 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,03.00 “Речовий доказ”.
12.30,02.00 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 336 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 32 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош Молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
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ÒÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 “Ч/Б”.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Мегаперевезення тварин.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
21.00,02.00 Homo sapiens.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Висоцький. Я прийду по
вашi душi!
12.30 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.50 Д/с “Дикий молодняк”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Тодоровський, ч. 1.
21.35 Емануїл Вiторган i Алла Балтер. По
обидва боки життя.
00.54 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
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22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Лист”. “Цар
води”.
00.35 Т/с “Братани”, 5 i 6 с.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Найкращi матчi ФК “Днiпро” в Лiзi
Європи.
14.00 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 3”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”. (2 категорiя).
21.25 Х/ф “Iнопланетний апокалiпсис”. (2
категорiя).
23.30 Х/ф “Апокалiпсис”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь не
вiдкривати”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Друзi i роки”. (12+).
10.45,16.45 Детектив “Розiрване коло”.
(12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти кордон”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “I на каменях ростуть дерева”, 1 i 2 с. (12+).
22.55,04.55 Мелодрама “Ксенiя, кохана дружина Федора”. (12+).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ªâðîñïîðò

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.05 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Кохання зi зброєю”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
23.00 “Вiкiнги”.

09.30,01.35,01.40 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Журнал.
10.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Москва.
10.30,13.45 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 4.
11.45,12.45,18.45,20.00,20.45 Футбол. ЧC
серед гравцiв до 20 рокiв. Туреччина. 1/8 фiналу.
15.00,01.45 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 5.
22.55 Event Discovery. Журнал.
23.00,01.25 Вибране по середах.
23.05 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Аахен.
00.05 Кiнний спорт. Класична серiя. Люмюлен.

ÍÒÂ-Ñâiò

7.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Дай
мiльйончик!” “Два Отелло”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 10 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Людина в
капюшонi”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Афера”.
20.25 Т/с “Сьомiн. Вiдплата”, 13 i 14 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.35 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Homo sapiens.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Мегаперевезення тварин.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
21.00,02.00 Зелена лампа.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
08.55,15.15,18.55,21.30 “Погода”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Емануїл Вiторган i Алла Балтер. По
обидва боки життя.
12.45 Секретнi матерiали.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
16.00,23.50 Д/с “Дикий молодняк”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Тодоровський, ч. 2.
21.35 Валерiй Золотухiн. Дуже особисте.
01.05 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
01.30 Х/ф “У родовому маєтку”. (3
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.05 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Кохання зi зброєю”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.00 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Янгол лейтенанта Пушкова”. “Мишкинi
слiзки”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 I знову здрастуйте!
11.05 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 11 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.05 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Фiорентiна” - “Сампдорiя”.
09.55 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” (Україна) - “Спартак” (Росiя).
12.00 Об`єднаний турнiр. “Зенiт” (Росiя) “Динамо” (Україна).
14.15,01.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. 1/16 фiналу. “Тоттенхем” “Лiон”. 1-й матч.
16.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Нiмеччини. “Байєр” - “Гамбург”.
17.45 Об`єднаний турнiр. “Спартак”
(Росiя) - “Шахтар” (Україна). Пряма трансляцiя.
20.25 Об`єднаний турнiр. “Динамо” (Україна)
- “Зенiт” (Росiя). Пряма трансляцiя.
23.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Нiмеччини. “Баварiя” - “Боруссiя”
(Мен.)
00.45 “Futbol Mundial”.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Кривавi узи”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Золота жила”.
20.25 Т/с “Сьомiн. Вiдплата”, 15 i 16 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Розплата”.
“Втеча”.
00.35 Т/с “Братани”, 7 i 8 с.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Найкращi матчi ФК “Днiпро” в Лiзi
Європи.
14.00 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Перехоплення”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 3”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”. (2
категорiя).
21.25 Х/ф “Кiкбоксер”. (2 категорiя).
23.25 Х/ф “Розвiдка 2023”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти
кордон”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “I на каменях ростуть дерева”, 1 i 2 с. (12+).
10.55,16.55 Мелодрама “Ксенiя, кохана
дружина Федора”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).
20.30,02.30 Драма “Афганський злам”.
(СРСР - Iталiя). (18+).
22.45,04.45 Комедiя “Унiкум”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Аахен.
10.30,13.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 5.
11.45,12.45,19.00,20.00,00.30 Футбол. ЧC
серед гравцiв до 20 рокiв. Туреччина. 1/8 фiналу.
15.45,23.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 6.
18.45 Веложурнал.
21.00,22.00 Бойовi мистецтва. Тотальний
нокаут. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.55,17.50 Новини.
08.10,20.15 Об`єднаний турнiр. “Динамо”
(Україна) - “Зенiт” (Росiя).
10.15,00.10 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - “Аякс”.
12.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Фрайбург”.
14.05,02.40 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Зенiт”
- “Лiверпуль”. 1-й матч.
16.00 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Сiєна” - “Рома”.
18.00 Об`єднаний турнiр. “Спартак” (Росiя)
- “Шахтар” (Україна).
22.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Наполi”.
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П’ятниця
УТ-1
07.15 Країна on-line.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “О. Бiлявський. Особиста справа Фокса”, ч. 1.
08.15 Д/ф “О. Бiлявський. Особиста справа Фокса”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.55 Х/ф “Матч вiдбудеться за будь-якої
погоди”.
13.15,18.45,21.25 Дiловий свiт.
13.35 Т/с “Жорстке правосуддя”, 4 с.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 12 с.
19.05 “Надвечiр`я”.
19.55,21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Зграя”, 3 с.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05.15 “ТСН”.
06.45,07.15,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.05 Комедiя “Немовля на прогулянцi”.
00.10 Комедiя “Жовтий карлик”.

Iíòåð

05.30 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
18.10,04.05 Т/с “Земський лiкар. Життя заново”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Iгри патрiотiв”. (2 категорiя).

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.

07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Максимум в Українi.
00.10 Х/ф “Список засуджених”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.05 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
07.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.00,02.00 Х/ф “Посмiхнися, коли плачуть зiрки”.
10.50 Х/ф “Черговий янгол”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Моя правда. Життя пiсля
“Анжелiки”.
21.00 “Моя правда. Тетяна Буланова. Не
плач...”
22.25 “Зоряне життя. Дружини футболiстiв:
гра в сiм`ю?”
23.25 “Зоряне життя. Дiти багатих теж
плачуть”.
00.20 Х/ф “Звiдки беруться дiти?”

Íîâèé êàíàë

06.15,06.40,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.30 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Купiдон”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.10,17.20
,17.50,22.50,23.50,06.25 “Погода”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “Ранок iз зiркою”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.

6 липня

Субота
УТ-1
08.10 Присвяти себе футболу!
08.25 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний вiсник.
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Х/ф “Проданий смiх”.
12.55 Театральнi сезони.
13.55 В гостях у Д. Гордона.
15.00 Алея зiрок.
16.45 Star-шоу.
18.10 Золотий гусак.
18.40 Ювiлейний концерт О. Малiнiна.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Фiльм-концерт “В. Добринiн.
Бiографiя у пiснях”.

Êàíàë “1+1”

06.10 Комедiя “Немовля на прогулянцi”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/с “Прекрасний принц”.
12.10 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.15 “Пекельна кухня 3”.
15.30 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Перегони навколо свiту: Пiсля
фiнiшу”.
21.20,04.05 Драма “Чоловiк у залiзнiй
масцi”. (2 категорiя).
23.50 Бойовик “На таємнiй службi Її
Величностi”. (2 категорiя).

Iíòåð

05.35 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Т/с “Сiмейний детектив”.
14.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
18.00 Т/с “Яблуневий сад”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Яблуневий сад”, 3 i 4 с.
22.30 Х/ф “Усе можливо”.
00.30 Х/ф “У серпнi 44-го”.

ICTV

07.05,04.00 Х/ф “Нацiональна безпека”.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.00 За кермом.
12.40 Розiграш.
13.10 Замочениє.
14.20 Веселi iсторiї.
15.20 Х/ф “Полiцейська академiя 3:

Наш ДЕНЬ

Перепiдготовка”.
16.55 Х/ф “Полiцейська академiя 4: Громадяни в дозорi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Година пiк”.
22.00 Х/ф “Година пiк 2”.
23.55 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.50 М/ф “Зачарований хлопчик”.
06.35,00.35 Х/ф “Одруження
Бальзамiнова”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.05 “Їмо вдома”.
10.10 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
12.05 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
14.00 “Зоряне життя. Дружини футболiстiв:
гра в сiм`ю?”
15.00 “Зоряне життя. Дiти багатих теж
плачуть”.
16.00 “Моя правда. Життя пiсля “Анжелiки”.
17.00 “Моя правда. Тетяна Буланова. Не
плач...”
18.00 Х/ф “Була тобi кохана”.
21.55 Х/ф “Три напiвграцiї”.

Íîâèé êàíàë

07.20,10.00 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.05 Т/с “Воронiни”.
17.50 Х/ф “Зачарована Елла”.
19.50 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
22.00 Хто зверху 2.
00.00 Х/ф “Покладися на друзiв”.
01.50 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.
00,06.00 “Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 “Бiзнесчас”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,06.25
“Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
13.10 “Вперед на Олiмп!”
13.30 “Драйв”.
14.10,23.50 “Iсторiя успiху”.
14.25 “Гра долi”.
15.15 “Кiно з Янiною Соколовою”.
16.15 “Арсенал”.
17.25 “Феєрiя мандрiв”.

10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.
23.45,00.30,02.40 “Хронiка тижня”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10 Т/с “Вiйськова розвiдка. Захiдний
фронт”.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 5 i 6 с.
09.20,12.50,17.20,21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм`я”.
11.50 “Хай говорять. Два батьки однiєї
дочки”.
15.25,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 23 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
23.20 Т/с “Охоронець 3”, 7 i 8 с. (2
категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50 “Орел i решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “Кохання з iноземцем”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВН”.
21.20 “Crimea Music Fest”.

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,02.50 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55 Т/с “Менталiст”.
11.50,04.20 “Речовий доказ”.
12.30,03.20 “Легенди карного розшуку”.
13.00 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 3”.
19.30 Т/с “Нiмець”.
23.20 Х/ф “Без особливих прикмет”.
01.15 Х/ф “Ударна група”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

Програма ТБ
18.00
19.25
20.15
21.20
23.00
23.35

ÒÂi

4 весiлля.
Веселi мамзелi.
Дайош Молодьож!
ТЕТ-Iнтернет.
Шпiлiвiлi.
Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Найкращi матчi ФК “Днiпро” в Лiзi
Європи.
13.50 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
19.10 Х/ф “Чорнi берети”. (2 категорiя).
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Кiкбоксер”. (2 категорiя).

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Валерiй Золотухiн. Дуже особисте.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
16.00,23.50 Д/с “Дикий молодняк”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Тодоровський, ч. 3.
21.35 Божевiльний генiй Iнокентiя Смоктуновського.
01.00 Амурнi мелодiї.

06.30,12.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).
08.30,14.30 Драма “Афганський злам”.
(СРСР - Iталiя). (18+).
10.45,16.45 Комедiя “Унiкум”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
20.55,02.55 Муз. фiльм “Весела хронiка небезпечної подорожi”. (6+).
22.30,04.30 Детектив “2 квитки на денний
сеанс”. (12+).

Òîíiñ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Чекай на мене”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.35 Д/ф “The Rolling Stones - Crossfire
Hurricane”.

ÍÒÂ-Ñâiò

18.15 “Особливий погляд”.
19.30 “Машина часу”.
20.10,01.15,05.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.
21.10,03.40 “Велика полiтика”.
21.40,03.00 “Вiкно до Америки”.
22.00,04.35 “В кабiнетах”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.

09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.00,02.30 “Ч/Б”.
19.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,03.30 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
23.00 Х/ф “Конформiст”. (2 категорiя).

06.10,02.50 Т/с “Бiгль”, 3 с.
07.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10,03.55 Т/с “Бiгль”, 4 с.
08.00 Т/с “Iнтерни”, 128 i 129 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 157 i 158 с.
10.00 Таємницi зiрок. Любовнi таємницi.
11.00,01.15 Х/ф “Так не буває”.
13.00,19.20 Т/с “Серце не камiнь”.
21.20 Х/ф “Алiбi - надiя, алiбi - любов”.
23.20,04.40 Х/ф “Синя борода”.

Ê1

09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.00 Х/ф “Народжений в пiсках”.
11.00 М/ф “Покахонтас”.
12.40 Х/ф “Мiй пес Скiп”.
14.35 “Пороблено в Українi”.
15.50 “Crimea Music Fest”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Секс драйв”. (3 категорiя).

ÍÒÍ

06.15 Х/ф “Секретний фарватер”.
11.30 “Речовий доказ”. На гачку у кидал.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Без особливих прикмет”.
15.15 Т/с “Лiкар”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
11.10 М/ф “Зорянi вiйни: крiзь простiр
та час”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.50 “Королева балу 3”.
17.05 Х/ф “Бруднi танцi 2”.
19.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
20.55 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).
01.50 Х/ф “Усi помруть, а я лишуся”. (3

ÒÂi

07.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Сьогоднi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з Н. Сванiдзе.
1917р. Ленiн i Троцький в жовтнi.

Êàíàë «2+2»

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30,21.00,02.00 Музика для дорослих.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Мегаперевезення тварин.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 337 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 33 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Євгенiй Осик. Життя як пiсня”.
20.15 Т/с “Чужий район 2”. “Кредит”.
“Поранення”. “Клеймо”. “Пiдстава”.
23.55 Т/с “Братани”, 9 i 10 с.

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Готель “Калiфорнiю”. “Зловмисник”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 “Перша передача”.
11.00 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 12 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Неймовiрне парi”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Божевiльний генiй Iнокентiя Смоктуновського.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Викрали зебру”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Неймовiрно, чи не так?
15.00 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
15.45,00.15 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
16.50,04.45 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,02.55 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Легенди Тауера.
20.00 Д/с “Життя з бабуїнами”.
21.10,05.15 Що я в життi встиг. Микола
Расторгуєв.
22.10 Х/ф “Небеса, що впали”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Iнший Андрiй Мягков”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.05 Т/с “Спадок”.
15.10 “Тамара Синявська. Свiтло моєї
любовi”.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.55 “Неймовiрний Гудвiн”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “Двi зiрки”. Краще.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “За трьома
зайцями”. “Рiдна кров”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
16.35 “Ексклюзив”. “Лев Дуров. Як весело ми жили”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

ªâðîñïîðò

09.30 Веложурнал.
09.45,13.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 6.
10.45,11.45,12.45,18.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20 рокiв. Туреччина.
1/8 фiналу.
15.00,00.15 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 7.
19.30,02.00 Євроспорт. Топ-10.
20.00 Найсильнiшi люди планети. Латвiя.
21.00 Бокс. Bigger`s Better. Грецiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,13.25,19.10 Новини.
08.10,19.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Атлетiко”.
09.50,21.00 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Мiлан” - “Малага”.
11.40,00.35 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Рома” “Фiорентiна”.
13.35,02.20 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Європи. 1/16 фiналу.
“Боруссiя” (Мен.) - “Лацiо”. 1-й матч.
15.20,04.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Еспаньол”.
17.00,05.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Боруссiя” (Дор.)
18.40,07.30 “Futbol Mundial”.
22.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Ганновер”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.20 Т/с “Порох i дрiб”. “Смертельна гра”.
“Тривала розплата”.
22.00 Т/с “Стерво”. “Конкурс краси”. “Порностанок”.
23.50 Ти не повiриш!
00.45 Т/с “Мент у законi 3”. “Привид минулого”, 1 i 2 с.

Êàíàë «2+2»

08.00 Т/с “Солдати 14”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.00 “В бiй iдуть мужики”.
14.00 Т/с “Хiромант”.
16.00 Т/с “Хiромант. Лiнiї долi”.
22.00 Х/ф “Чорнi берети”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Навала”. (3 категорiя).
01.45 “Профутбол”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
08.55,14.55 Муз. фiльм “Весела хронiка небезпечної подорожi”. (6+).
10.30,16.30 Детектив “2 квитки на денний
сеанс”. (12+).
18.30,00.35 Мелодрама “Коли дерева були
великими”. (6+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Комедiя “Шофер на один
рейс”. (12+).
22.55,04.50 Мелодрама “Солодка жiнка”.
(6+).

ªâðîñïîðò

09.30,13.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 7.
10.45,11.45,12.45,20.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20 рокiв. Туреччина.
1/8 фiналу.
15.00,01.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 8.
18.30,20.45,02.00 Футбол. ЧC серед гравцiв
до 20 рокiв. Туреччина. 1/4 фiналу.
23.00 Ралi-рейд. Шовковий шлях.
23.15 Кiнноспортивний журнал.
23.30 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
Ешторил (Португалiя).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.20 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Лацiо” - “Iнтер”.
10.00 Об`єднаний турнiр. “Спартак” (Росiя)
- “Шахтар” (Україна).
12.15 Об`єднаний турнiр. “Динамо” (Україна) - “Зенiт” (Росiя).
14.30,01.45 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Андерлехт” - “Зенiт”.
16.20 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Фiорентiна” - “Сiєна”.
18.15 Об`єднаний турнiр. “Шахтар”
(Україна) - “Зенiт” (Росiя). Пряма
трансляцiя.
21.30,05.25 “Futbol Mundial”.
22.00 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. 1/16 фiналу. “Байєр” “Бенфiка”. 1-й матч.
23.50 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Малага” - “Реал”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
7 липня

Неділя
УТ-1
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
09.30 Околиця.
10.00 Крок до зiрок.
10.55 Маю честь запросити.
11.50 Як Ваше здоров`я?
12.50 Шеф-кухар країни.
13.40 Як це?
14.05 Рояль в кущах.
14.35 Ближче до народу.
15.05 Золотий гусак.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
16.30 Караоке для дорослих.
17.25 Не вiр худому кухарю.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Концертна програма н.а. України М.
Гнатюка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.
00.50 Клуб гумору.

Êàíàë “1+1”

06.05 Бойовик “Командир ескадрильї”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 М/ф “Вiннi-Пух”.
11.00,05.20 “Недiля з Кварталом”.
12.00,03.20 “Смакуємо”.
12.45,13.55,15.00,16.10 Детектив “Без слiду”.
17.20 Комедiя “Хазяйка “Бiлих ночей”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Службовий роман”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.35,04.35 “Багатi теж плачуть”.

Iíòåð

06.00,12.15,04.45 Т/с “Сiмейний детектив”.
07.35 Х/ф “Усе можливо”.
09.40 “Школа доктора Комаровського”.
10.15 “Орел i Решка”.
11.15 “Очманiле весiлля”.
14.10 Т/с “Яблуневий сад”.
18.05 Х/ф “Рiдна людина”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Футбол. “Динамо” (Київ) - “Спартак”
(Москва).
22.20 Х/ф “Вторгнення”. (2 категорiя).
00.20 “Подробицi” - “Час”.
00.55 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.

ICTV

06.50 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
09.20 Основний iнстинкт.

09.50 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.20 Дивитися всiм!
15.05 Х/ф “Полiцейська академiя 3:
Перепiдготовка”.
16.45 Х/ф “Година пiк”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замочениє.
20.55 Х/ф “Година пiк 2”.
22.45 Х/ф “Година пiк 3”.
00.35 Т/с “Таксi”.

ÑÒÁ

05.45 М/ф: “Дюймовочка”, “Казка про царя
Салтана”.
07.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.05 “Караоке на Майданi”.
11.05 Х/ф “Була тобi кохана”.
15.05 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Мама напрокат”.
21.55 Х/ф “Посилка з Марса”.
00.35 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.

Íîâèé êàíàë

07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху 2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.00 Т/с “Воронiни”.
15.30 Х/ф “Зачарована Елла”.
17.45 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
19.50 Х/ф “Практична магiя”.
22.00 Х/ф “Кейт i Лео”.
00.15 Х/ф “Чотири весiлля i один похорон”.
(2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,23.00,01.00,02.00,05.00,06.00
“Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
“Бiзнес-час”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,20.35,01.50,02.15,04.55,05.50,06.25
“Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Мотор”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.30 “Новини Київщини”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 1 липня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.05, 16.10 Дитяча година
12.10 Зустріч з професором
Н.Бурмакою
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Повітряні пірати»
17.00 «Розкішні маєтки»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.40 Х.ф.«Поїзд смерті»

Вівторок, 2 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ – калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Бренда Старр»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.40 Х.ф.«Аліса і Шарлі»

Середа, 3 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10, 16.40 Дитяча година
12.40 «Живу – люблю», Надія
Шестак-Крутова
14.00 Х.ф. «Хліб і троянди»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Коліжанка»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Відчиняй»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.40 Х.ф. «Лідер»

Четвер, 4 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
08.00, 21.30 «Відчиняй»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 «Живу – люблю», Надія
Шестак-Крутова
14.00 Х.ф. «Кевін з півночі»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
22.35 Х.ф.«Щоб ти здох»

П’ятниця, 5 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.05, 16.10 Дитяча година
12.40 «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Крутися,стріляй,біжи»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.40 Х.ф. «Всі справжня дівчата»

Субота, 6 липня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Прийшла і говорю»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Р.Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Живіть у радості»
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Варвара краса-довга
коса»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ – калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Baby-boom»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір.Сольний концерт Назара Савко
22.00 Х.ф. «Венера на мушлі»

18.10 “Вiкно в Європу”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.
21.00,01.15,05.15 “Час: пiдсумки тижня з Тетяною Даниленко”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.
23.40 “Зверни увагу з Т. Рамус”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10,05.45 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.55 Подiї.
07.10 Х/ф “Алiбi - надiя, алiбi - любов”.
09.00 Ласкаво просимо. Фiлiп Кiркоров.
10.00 Герої екрану. Чоловiки i жiнки.
11.00 Т/с “Подружжя”.
14.00 Т/с “Серце не камiнь”, 13 i 14 с.
19.20 Т/с “Серце не камiнь”.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 159 i 160 с.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 131 i 132 с.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

Ê1

07.00 М/ф.
08.40 М/ф “Покахонтас”.
10.25 Х/ф “Мiй пес Скiп”.
12.15 Х/ф “Перша донька”.
14.35 “Сiмейний пес”.
15.50 Д/ф “Розкiшне життя”.
16.45 Д/ф “Красиво жити”.
17.45 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Володар стихiй”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Останнiй танець”.

ÍÒÍ

06.15 Х/ф “Приватний детектив, або
Операцiя “Кооперацiя”.
07.50 Т/с “Нiмець”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Розвiдка.
Бойова варта.
12.00,04.30 “Агенти впливу”.
12.55 Х/ф “Сонячний удар”.
14.50 “Випадковий свiдок”.
15.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
19.00 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
23.00 Д/с “Втеча. Реальнi iсторiї”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.10 Х/ф “Ударна група”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.00 Єралаш.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
10.50 М/ф “Сердитi пташки”.
11.10 М/ф “Дюймовочка”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.55 Х/ф “Чарiвна країна”.
17.05 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
19.00 Королева балу 3.
20.25 Веселi мамзелi.
21.25 Вiталька.

Неділя, 7 липня
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Варвара краса-довга
коса»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Відчиняй»
16.30 «Автоакадемія»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Чорний яструб»

ТТБ
Понеділок, 1 липня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Фарби життя”
12.45 “Зірковий коктейль”
13.00, 16.00, 19.00 “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Історія одного експоната”
14.25 “Молодіжний формат”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Світ професій”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Шукаю батьків”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”
21.30 “Урок… для батьків”

Вівторок , 2 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
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22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Гран-прi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з Н. Сванiдзе.
1918р. Лев Троцький.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00 “Ч/Б”.
21.00,02.00 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,03.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Пожежi”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00 Легенди Тауера.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40,04.15 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Неймовiрне парi”.
13.50 За сiм морiв.
14.30 Арт сiтi.
15.15 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
16.00,23.15 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Роман Гонтюк”.
18.30,03.25 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Легенда про короля Артура.
20.40,03.50 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Х/ф “Жити”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.35 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”.
15.50 “День сiм`ї, любовi i вiрностi”. Святковий концерт.
17.50 “Вежа”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Унiверсальний артист”.
22.50 “Дiти Третього рейху”. Фiльм 3.
23.55 Х/ф “Перехоплення”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” з Ляйсан Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 Юлiя Висоцкая. “Кулiнарнi курси”.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Дорожнiй патруль 4”. “Цiннi папери”. “Нещасливi номери”. “Пiдмiнний

11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100 шедеврів“
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Шукаю батьків”
13.45 “Новини України”
14.00 “Шляхами Б.Лепкого”(с.Жуків)
14.30 “Своїми очима”(Йоганнесбург)
14.45 Д/Ф “За покликом гір”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Вухаті та хвостаті”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Моє місто”
17.25 Д/Ф “Людина Всесвіту”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Своїми очима”
23.00 Муз. фільм “Казка, як казка”

Середа, 3 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Своїми очима”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Вухаті та хвостаті”
12.15 “ПрофStyle”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Моє місто”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Зірковий коктейль”
17.30 “Після школи”
17.45 “Парки Львова”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Актуально”
19.45 “У долонях вічності”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Леся Українка”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Своїми очима”
23.00 Д/Ф “Два кольори часу”

Четвер, 4 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
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водiй”. “Мимовiльна спiвучасть”.
16.05 Очна ставка.
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Порох i дрiб”. “Вендета”. “Снайпер”.
22.05 Т/с “Стерво”. “Темна справа”. “Схiднi
солодощi”.
23.55 “ГРУ: Таємницi вiйськової розвiдки”.
“Альта. Вона попереджала Сталiна”.
00.50 Т/с “Мент у законi 3”. “Привид минулого”, 3 i 4 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Маскi-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.00 Х/ф “Учень Мерлiна”.
16.00 Х/ф “Прокляття фараона Тута”.
20.00 Х/ф “Пророк”. (2 категорiя).
22.00 Х/ф “Плетена людина”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Гоблiн”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.35 Мелодрама “Коли дерева були
великими”. (6+).
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Комедiя “Шофер на один рейс”.
(12+).
10.55,16.50 Мелодрама “Солодка жiнка”.
(6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Анна на шиї”. (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Дамське танго”.
(12+).
22.30,04.30 Комедiя “Одруження”.

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так!
09.45 Ралi-рейд. Шовковий шлях.
10.00 Австопорт. GP3. Нюрбургрiнг. Заїзд 1.
10.30 Австопорт. GP3. Нюрбургрiнг. Заїзд 2.
11.00,17.30,19.45,20.45,00.45 Футбол. ЧC
серед гравцiв до 20 рокiв. Туреччина. 1/4 фiналу.
12.15,13.15,23.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 8.
12.45 Автоспорт. Суперкубок Порше.
Нiмеччина.
00.15,02.15 Мотоспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.25 Новини.
08.10,23.25,05.25 “Futbol Mundial”.
08.40 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Барселона” - “Еспаньол”.
10.25,21.30 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Реал” - “Боруссiя” (Дор.)
12.20 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” (Україна) - “Зенiт” (Росiя).
14.40,01.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Базель”
- “Днiпро”. 1-й матч.
16.30 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Реал” - “Реал Сосьєдад”.
18.15 Об`єднаний турнiр. “Динамо” (Україна)
- “Спартак” (Росiя). Пряма трансляцiя.
00.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Нiмеччини. “Байєр” - “Боруссiя”
(Дор.)

12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “У долонях вічності”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Шляхами Б.Лепкого”
14.30 Д/Ф “Два кольори часу”
15.00 “Своїми очима”
15.15 “Зірковий коктейль”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 Д/Ф “Українські забавлянки”
17.30 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Казковий моря світ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Своїми очима”(Земля зулусів)
23.00 Д/Ф “Музеї України.Тарас
Шевченко.Спадщина”
23.30 Д/Ф “Перший серед рівних”

П’ятниця, 5 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 Д/Ф “Музеї України.Тарас
Шевченко.Спадщина ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Своїми очима”(Земля зулусів)
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Віконечко”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 Д/Ф “Ростов Великий”
17.30 “Сяйво віри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Вінтаж”
18.30 “Назбиране”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 Д/Ф “Хрещення Русі”
20.15 “До чистих джерел”
20.40 Д/Ф “На Андріївському
узвозі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Жива традиція”
23.00 Д/Ф “Леонід Бакштаєв.Романтик театру і кіно”

Субота, 6 липня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Сяйво віри”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Казковий моря світ”
13.30 “Вінтаж”
13.45 “Новини України”
14.00 “Шляхами Б. Лепкого”
15.00 “Театральні зустрічі”
15.40 “Музика двох сердець”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”(На перші гулі)
17.50 “Ой, на Івана, ой, на Купала”
18.10 “Велична стихія води”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Село на нашій Україні”
18.35 Д/Ф “З вогню і землі”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Цвіт папороті”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Обереги”
22.20 “Сиваш.Образи простору”
22.30 “Жар-зерна Миколи Руденка”. ч.1
23.00 “Дивоцвіти”
23.50 Д/Ф “Перший роман Михайла Булгакова”

Неділя, 7 липня

7.00 “Легенди Запоріжжя”
7.30 Д/Ф “Перший роман М.Булгакова”
7.40 “Цвіт папороті”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Дивоцвіти”
14.50 “Бахчисарай.Ханський палац”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.10 “Купальські пісні”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Пройди світ”
18.30 Д/Ф “Україна терра інкогніта. Івана Купала”
19.00 Х/Ф “Кайдашева сім’я”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Жар-зерна Миколи
Руденка”.ч.2
23.00 Д/Ф “Українські відьми, а також інша нечиста і чиста сила”
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Смачна сторінка

Літні торти –

на усі смаки

Торт «П’яна вишня»

Потрібно: для тіста – 10 яєць,
2,5 скл. цукру, 50 г какао, 0,5 скл.
борошна, 1,5 скл. крохмалю; для
крему – 50 г какао, 0,5 скл. цукру, 4ст. л. молока, 1 яйце, 600
г масла, 2,5 скл. цукру-пудри, 0,5
л вишень без кісточок, 100 г коньяку.

Приготування: вишні залийте коньяком і залиште на добу.
Для тіста білки збийте з цукром
у круту піну, додайте по одному
жовтки та легенько перемішайте, досипаючи крохмаль, борошно та какао. Все добре вимішайте.
Візьміть круглу форму, застеліть
папером для випічки і змастіть
олією. Вилийте тісто та запікайте 1 корж в попередньо розігрітій
духовці до 180 гр. протягом 1 год.
Для крему какао, цукор, молоко, яйце заваріть до густоти сметани і дайте охолонути. Масло і
цукор-пудру збийте міксером до
однорідної маси, тоді додайте заварний крем і все добре збийте.
Корж, коли вистигне, розріжте на 2 однакові частини. З кожної виберіть середину так, щоб
утворилися дві коробочки. Крем
розділіть на три частини. Однією обмастіть внутрішні стінки
коробочок. До інших частин крему додайте відціджені вишні. Тоді
ще одну частину крему вимішайте з м’якоттю, вибраною з коржів, і цією сумішшю наповніть коробочки. Корж, який буде нижнім, додатково змастіть кремом,
що залишився, і накрийте іншим
коржем. Можна залишити трошки крему з першої частини для
обмазування бокової стінки торта. Прикрашайте за смаком.

Торт «Екзотичний»

Потрібно: для тіста – 3 яйця,
1 скл. цукру, 1 скл. кефіру чи
сметани, 1 ч.л. соди, 1-1,5 скл.
борошна; для крему – 1 пачка
желе, 2 ківі, 3 апельсини, 500 г
сметани, 1 скл. цукру, 20 г желатину.

Приготування: для тіста
яйця збийте міксером, досипте
цукор і ще раз збийте. До цього

У

садках дозрівають вишні, з-поміж листя на грядках ще визирають полунички,
прилавки магазинів манять до себе заморськими фруктами – апельсинами, ківі...
Уся ця корисна смакота так і проситься вправним господинькам до рук, адже з
них можна приготувати для рідних і гостей різні ласощі. «Наш ДЕНЬ» зібрав найкращі
рецепти літніх тортів. Випікайте і смакуйте на здоров’я!

додайте сметану (або кефір), погашену оцтом соду, а також борошно. Розмішайте, щоб тісто
вийшло, як на оладки (чи трохи
щільніше). Тісто вилийте у форму, викладену пергаментним папером, і випікайте на середньому вогні 30-40 хв. Корж остудіть
і поріжте на шматочки, розміром
4х4 см.
Для сметанного крему: желатин залийте 100 мл. води і дайте набрякнути. Поставте на маленький вогонь і, не доводячи до
кипіння, почекайте, поки розчиниться. Сметану змішайте з цукром, додайте желатин. А желе з
пачки приготуйте так, як написано на упаковці, однак візьміть
води на 70-80 мл. менше.
У роз’ємну форму діаметром
20-22 см. покладіть пергаментний папір, на дно і боки викладіть
порізані фрукти (ківі перед тим
ошпарте гарячою водою), акуратно залийте дно теплим желе, поставте в холодильник до повного застигання. Коли нижнє желе
повністю застигне, залийте туди
частину сметанного желе товщиною близько 1 см, знову поставте
в холодильник до застигання.
У цю ж форму викладіть порізаний корж та вилийте решту
сметанного желе, поставте в холодильник до повного застигання. Переверніть форму верх дном
на тарілку і акуратно зніміть її
(щоб легше зробити це, можна
покласти зверху рушник, змочений у гарячій воді).

Пісний
апельсиновий торт

Потрібно: 250 томатного
соку, 200 г цукру в тісто та 200
г – у крем, 5 ст. л. олії, 2 ч.л. погашеної оцтом соди, 1 ст. л. оцту,
600 г борошна, 0,5 ч.л. солі, 1 л
апельсинового соку, 6 ст.л. манної крупи, 1 пачка апельсинового желе (90 г).

Приготування: для тіста у
миску вилийте склянку томатного соку, покладіть цукровий пісок, сіль, рослинну олію. Добре
розмішайте. Соду погасіть оцтом
і вилийте в томатну суміш. Добре
розмішайте та залиште на 5 хв.
Всипте борошно і замісіть тісто
– воно має бути м’яким і еластичним. Тісто розкачайте джгутом
і поділіть на 6 частин. Розкачайте і випечіть коржі при температурі 250 градусів. Печуться коржі швидко. Готові коржі потрібно

трохи підрівняти, крихти підуть
на обсипання зверху.
Для крему у каструлю вилийте апельсиновий сік, висипте цукор, нехай закипить. Додайте
манку і, постійно помішуючи, варіть апельсинову кашу приблизно 10 хв. Тоді додайте туди апельсинове желе. Виключіть вогонь і
охолоджуйте суміш протягом 20
хв. Потім збийте міксером, щоб
маса збільшилася удвічі та стала
повітряною.
Помастіть цим кремом коржі, склавши один на інший. Верх і
боки теж густо покрийте кремом.
і обсипте крихтою. Нехай постоїть
1 год. при кімнатній температурі,
а потім – в холодильник на ніч.

Торт
«Вишнева хатка»

Потрібно: для тіста – 800 г
борошна, 250 г сметани, 250 г
маргарину, 100 г цукру, сіль, 700
г вишні; для крему – 800 г сметани, ванілін, 100 г цукру; для
декору – 60 г тертого шоколаду.

Приготування: до вишні додайте цукор і все перемішайте.
Для тіста візьміть велику посудину, просійте борошно, додайте
сметану, маргарин (подрібнений
на маленькі шматочки), цукор
та сіль. Всі інгредієнти перемішайте та покладіть тісто в холодильник на 1,5 год. Потім розділіть його на три рівні частини та
розкачайте кожну розміром 25 на
25 см. Тепер поділіть їх на п’ять
рівних смужок. Всередину кожної
покладіть вишеньки в рядочок,
з’єднуючи кінці тіста, щоб отримати трубочку. Те ж повторіть з
іншими смужками. Зробивши 15
трубочок, покладіть їх на форму
для випікання і поставте в розігріту до 200 С духовку. Випікайте
до золотистої скоринки.
Для крему змішайте міксером
сметану, цукор і ванілін. Отриманий крем помістіть у холодильник.
З готових трубочок і крему
формуємо торт. Спершу покладіть 5 трубочок і залийте зверху кремом, далі покладіть 4 трубочки і знову залийте кремом.
Так повторіть з іншими трубочками, постійно змащуючи шари. Наприкінці весь торт змастіть кремом та посипте тертим шоколадом. Готовий смаколик помістіть
у холодильник на декілька годин.

Мастика
для прикрашання
тортів

Потрібно: 200 г спеціального жувального зефіру, 1 ст. л.
води, 1 ч. л. лимонного соку, 1 ч.
л. масла, 500 г цукрової пудри,
харчові барвники.

Приготування: зефір, воду, сік
лимона та масло поставте на водяну баню на 1-2 хв., щоб добре набух, потім зніміть з бані та інтенсивно перемішуйте ложкою до
утворення однорідної маси. Просійте туди через сито 200 г пудри, вимішайте. Додайте ще пудру, скільки вбере, для утворення
еластичного тіста, яке буде зручно
ліпити і розкачувати. Цією мастикою покривайте торти, також з неї
можна виліплювати різноманітні
прикраси. Для покриття торта повністю мастика повинна бути товщиною щонайменше 3 міліметри.
Для блиску можна покрити цукровим сиропом, деталі скріпляйте
теж з його допомогою.
Важливо, щоб поверхня торта
була попередньо змащена масляним кремом. А щоб зробити мастику кольоровою, додайте барвники. Якщо вони у вигляді порошку, то слід попередньо розвести кількома краплями лимонного соку. До речі, мастика на повітрі швидко застигає, тому частину, яку використаєте пізніше,
заховайте у харчову плівку.

Банановий торт
з йогуртом
«Тобі моє серце»

Потрібно: 200 г борошна, 1
ч.л. пекарського порошку, 100 г
вершкового масла, 100 г цукру,
щіпка солі, 1 л йогурта, 3 банани, желатин.

Більше рецептів у наступних числах
“Нашого ДНЯ“

Приготування: у борошно додайте пекарський порошок, сіль. Розімніть до однорідної маси 2 банани і перемішайте
з борошном до однорідної маси.
Додайте півсклянки йогурта,
масло і все ще раз ретельно перемішайте. Викладіть тісто у форму для запікання, готуйте 20 хв.
при 180 гр.
Готовий корж порвіть на
шматки, викладаючи їх у формі
серця. Потім візьміть решту йогурта, розведіть желатин і обережно змішайте масу. Коли йогурт почне «тягнутись», вилийте
у форму на коржі. Поставте на 20
хв. у холодильник. Прикрашайте
бананами чи іншими фруктами й
поставте ще раз у холод на 1 год.

Львівський
сирник

Потрібно: для тіста – 500 г
домашнього сиру, 120 г цукру, 3
яйця, цедра 1 лимона, 1 пакетик ванільного цукру, 1 ст.л.
крохмалю ( можна замінити
1 ст.л.манки), 0,5 ч.л. куркуми,
0,5 скл. сушеної вишні (можна
родзинки, цукати); для глазурі – 0,5 скл. цукру, 2 ст. л. какао,
3 ст.л. молока, 1 ст.л. вершкового масла.

Приготування: для тіста у
блендері змішайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор. Якщо немає блендера, можна протерти
сир через сито. Потім додайте
крохмаль, куркуму, цедру лимона
і збийте до однорідності.
Вишню залийте окропом, через 5-10 хв. воду злийте, обсушіть і додайте в сирну масу. Випікайте у прямокутній формі з використанням паперу для випічки
в попередньо розігрітій духовці
до температури 180 гр. близько
50 хв.
Для глазурі змішайте какао,
цукор, молоко і варіть до загустіння, наприкінці додайте вершкове масло кімнатної температури.
Після випічки сирник потрібно в формі повністю охолодити (інакше він може розвалитися). Після цього покрийте його
глазур’ю й обов’язково залиште у
холодильнику хоча б на 8 год.

Легенди Тернопілля nday.te.ua Наш ДЕНЬ
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Є у Медоборах джерела помічні:

одне - на очі, інше - на нерви, третє - «від їдзення»

Л

егенди старі люди
іменують байками.
Бо не ймуть віри,
було це, чи хтось вигадав.
А байки ті вже сиві-сиві.
Як їх оповідачі…
Багато легенд зродилося в
Медоборах. Якісь загубилися,
мандруючи віками, а якісь збереглися. Одні схожі на правду, інші - на казку. Адже у деякі оповідки люди вплели щось
своє. Аби було цікавіше. А,
може, все, що мовиться у них не вигадка?
Мені було в радість мандрувати Медоборами, що на Гусятинщині, розмовляти зі старими людьми, набирати у долоні
холодну джерельну воду… Подолані пішки кілометри не залишили втоми. Пізніше я розповім, чому…
Завітавши у Паївку, почула:
колись село називали Поївкою.
Тут козаки коней поїти любили, і самі воду пили. Бо тутешня
вода сил додавала… А лісок, що
неподалік села, Коззачиною називається. Кажуть, тут стояло
військо полководця Гуні.
Узагалі ж, село Паївка, чи то
Поївка, зродилося з невеличкого хутірця. Першими поселенцями були Добриводи, Антоніви і Гаврилюки. На Збаражчині
є село Добриводи. Хлопець, котрий одним із перших у сих місцях оселився, був родом з цього
села. Переповідали: був він парубком міцним і норовистим.
Якось пана добряче відлупцював і добро його підпалив. А
щоб пан не скарав свого кривдника, хлопець утік в ліси. Коли
хтось запитував його ймення,
утікач відповідав: «Я - Добривода».
Парубка пан так і не знайшов. А той згодом одружився,
народилися діти. Їх записали
«Добриводи». Ось така історія
цього прізвища.
А, онде, під скалою, ще один
лісок. У народі Шибеницею називають. Туди за козаччини водили винних на страту.
Далі - поле Опирі. Прав-

да, чи ні, але повідали, що там
у давнину жили люди з двома
серцями. Кажуть, то були упирі. Справжні. Страшні… А дехто сміється: та ні, байки то все,
вигадки… На тім місці сходилися війська у двобої. Справедливіше було б назвати це поле
Опертям.
Трохи далі - гора Смолівка.
На ній за козаччини стояла бочка зі смолою. Як тільки-но вартовий угледів чужинське військо, відразу смолу запалював.
Якось один козак-вартовий заснув. Татари його зарубали. На
цьому місці потім пам’ятник
поставили - хрест камінний. На
ньому вирубали прізвище - чи
то Шеремет, чи Шеремета.
А в Зеленому татарва начебто на Водохреще все село вирізала. В одну могилу поховали нещасних. І між Лежанівкою
та Білинівкою, розповіли старі
люди, подібні поховання є. За
совітів, правда, все то плюндрувалося.
Є тут ще урочище Церковиця. То вже за Австрії було. Жила
колись у цих краях багачка Мотрона. Любила гарно одягатися, слічною була. Одну лише
ваду мала - на голову хворіла.
Якось на камені угледіла
Мотрона два сліди. Увірувала,
що то Матір Божа залишила їх.
Може, так і було. Повідала Мотрона, що на тім місці має колись церква стояти…
Почула в Медоборах ще
одну цікаву байку: чому горівка, горілка по-теперішньому,
горівкою називається. У давнину один хлоп на ім’я Ка робив брагу. Хотів, аби вона щоразу виходила міцнішою і міцнішою… До того довправлявся, що загорівся і загинув. «Хто
згорів?» - запитував люд. «Горів
Ка». Згодом з’єднали два слова
і вийшло ймення нашій оковитій. Хтозна, може й правда.
…Довгий час у Медоборах
жив пустельник. Не одну легенду про нього створили. Кажуть: раніше місце, де він оселився, облюбував був собі дво-

- Давним-давно се було, не за моєї пам’яти. Мама повідали, а, може, бабця…
Старі люди люблять розповідати «про колись». А в Україні - що не місцина то легенда. Шкода, лишень, що разом із старожилами відходить у небуття
частинка нашої історії. Вловити б її… Втримати…

головий дракон. Це - найдавніша оповідка. Радше, казка, у яку
хочеться повірити.
Коли йшла тією частиною
лісу, здавалося, десь там, у глибині, існує інший світ. Начебто
є під ногами земля, і начебто її
немає. Наче якась порожнина
внизу.
Про пустельника розповідали різне. Одні казали, був він
сином поміщика, скоїв якийсь
злочин, після чого подався у
Медобори гріх спокутувати.
Інші ж переповідали, що
пустельник був сербом чи хорватом. Залишився у цих краях після Першої Світової війни.
Мав здібності цілителя.
Казали треті, що був цей
дивний чоловік поляком. Звався Влодком, по-нашому Володимиром. Весь час жив у скалі,
що в лісі. Зробив у ній собі щось
на кшталт двох кімнат. В одній
вирубав на камінні іконостас,
образи мав. Молився багато. А в
іншій витесав з каменя ліжко і
подушку.
Ось тепер і розповім, чому
подолані кілометри не залишили втоми у моїх ногах. Коли
присіла на кам’яне ложе, втома врапт пропала. Гадаєте, це
плід моєї уяви? Ні, ні!!! Так воно
й було!
А ще у тій скалі стає легко і
затишно на душі. Неначе опи-

нилася в іншім вимірі - без суєти, негараздів, образ…
Так ось, до пустельника
люди йшли за ліком, як по свячену воду. Він зілля різні знав,
коріння викопував. До людей,
у села, ніколи не ходив. Ліс був
його всесвітом, прихистком, олтарем… Кажуть, мав багато золота. Бо не лише бідні, а й багачі за зціленням ходили до цього
дивного чоловіка. Золотом платили, хоча він ніколи не впоминався, скільки його лік вартує.
Хто що жертвував, те і брав. Золото пустельника, пошепки повідали старі люди, і до нині шукають. Вірять: є десь сховок…
Тут, де зараз ліси-Медобори,
в далеку давнину було місто
Звінгород. Місто-капище. Старожили розповідали: каміння,
розкидане по лісі, а його багато біля скелі пустельника, - це
залишки стародавнього Звінгорода. Місто пішло під землю.
Прокляв його хтось…
Є й інша легенда. Гнала сліпа жінка качки. Вона мешкала у
Звінгороді. Якийсь чоловік підняв їй вилами повіки. І як глянула вона, місто відразу ж завмерло…
А в Сліпому яру, розповідають, давніше стояла кам’яна
баба. То діялося, коли татари
на наших землях розбій чинили. Йшли вони ордою і запитали в місцевої дівчини дорогу.
Обманула зайдів, не той шлях
показала. Закляли її ординці.
На кам’яну бабу перетворили
вродливицю…
Ще є у Медоборах джерела
помічні. Колись із Варшави дохтори приїжджали, цікавилися
ними, досліджували. І німці дже-

рела увагою не обійшли. Лише
в совітів не було до них діла.
Може, й то добре, бо знищили б.
Одне джерело, розповіли
мені старі люди, помічне на очі,
інше - на нерви, а третє - «від
їдзення» - апетит, себто, дає.
Тією водою, що до очей, треба вмиватися до сходу сонця.
Почула таку історію. За Польщі
це було. Дівчина почала темніти. Ні лікарі, ні знахарі не змогли допомогти зір повернути.
Привезла її матір в Медобори,
до джерела. Це була остання надія. І цілюща вода вилікувала…
А біля води, що від нервів,
раніше, кажуть, жид корчму
тримав. Люди його запитували,
чи то правда, що вода має помічну силу. Він відповідав: «Помагає, помагає, мені і попови».
Бо як подорожні йшли, то вступали до церкви і до корчми. І
там, і там яийсь гріш лишали.
Якщо ж направду, то старожили переконували: має та
вода Божу силу.
Із цікавості я спробувала
воду з усіх трьох джерел. Вона
видалась мені різною на смак.
Знову плід моєї уяви?..
Припускають, що у Медоборах був осередок язичництва.
Він виник тут у кінці дванадцятого - на початку тринадцятого
століття. Чому саме тут? Бо на
периферію з центру після хрещення Русі перебралися язичники… Яка древня і цікава історія нашого краю!
Щоб зібрати інші легенди,
потрібно здолати ще чимало
шляху. І Медоборами. І дорогами тернопільської Волині. І Поділлям…
Ольга ЧОРНА.

Шановні читачі, якщо на вашій маленькій батьківщині живуть
легенди, як-то в Медоборах, запишіть їх і надішліть нам. Разом з
вами збережемо дещицю культури, історії, бо саме так можна назвати оповідки, на які багата наша благословенна земля.
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Дозвілля
ГОРОСКОП

Українські анекдоти

- Чоловік до дружини роздратовано:
- Знову курка на обід? У мене
скоро крила почнуть рости!
- А що, телятини хочеш, аби
роги виросли?!
***
У тролейбусі жінка похилого
віку поступається місцем дуже худому парубкові:
- Сідай, бідненький, чого ж ти
худесенький такий? Хворієш?
- Ні, я студент.
- То, давай, хоча плаща твого потримаю.
- Це не плащ, це - мій друг Коля.
***
- О, нарешті ти одружився! Де
зустрів майбутню дружину? На
сайті знайомств?
- Ні, в театр сходив, коли модем
зламався.
***
Дружина кричить на чоловіка:

- Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе заміж!
- Ось бачиш, від яких недуг я
тебе зцілив.
***
Лише українці на запитання «ти
куди?» відповідають: «зараз прийду».
***
- Соняшникове насіння – це своєрідний наркотик української нації.
- Ага, а бабусі - наркобарони.
***
Кордон. Митний огляд. Митник
запитує у втомленого водія:
- Наркотики? Зброя? Контрабанда?
- Ні, дякую, мені лише чай, будь
ласка.
***
- Кохана, твоє «нічого одягнути» вже нікуди класти!
***

Оголошення: «Загубив гаманець із зарплатою. Хто знайде прохання не сміятися».
***
Бог створив світ. Все інше зроблене в Китаї.
***
- Що означає: стоїть біда на біді?
- Це - даішник на дорозі.

ФОТОЖАРТ

З 26 червня по 3 липня
Овен
У роботi й удома очiкується повторення пройденого. Доведеться згадати навiть
те, чого навчали у школi. Начальство схвалить вашi пропозицiї, що стане поштовхом для
пiдняття зарплати.
Телець
Партнери достойно оцiнять вашi проекти,
вiд цього залежатиме ваша подальша робота.
За змогою, не вирушайте в далекi поїздки, краще займiться домашнiми клопотами.
Близнюки
На цьому тижнi доведеться виконувати данi
ранiше обiцянки. Навiть якщо ви про щось забули, вам нагадають. Ви готовi на безкомпромiснi
дiї, усе залежить саме вiд вас.
Рак
Не виключено, що ваше хобi сприятиме трудовим досягненням. На цьому тижнi оптимiзм
– ваш козир. Не нехтуйте порадами старших
друзiв. Незважаючи на погоднi умови, вихiднi
будуть веселими i приємними.
Лев
Зараз вам краще заощаджувати, також
будьте обережнi з сумнiвними фiнансовими
пропозицiями. Тиждень несприятливий для
прийняття важливих рiшень.
Діва
Вам доведеться займатися чужими справами, брати активну участь у життi колег i друзiв.
В особистому життi краще не експериментувати, хай усе залишається, як є.
Терези
У вас з’явиться можливiсть реалiзувати
цiкавi iдеї, якi будуть усiм до смаку. Не
пiддавайтеся на провокацiї, краще вiдiйдiть
убiк. Вiльний час присвятiть спiлкуванню з
дiтьми.
Скорпіон
Уже на початку тижня ви вiдчуєте, що
сповненi сил i готовi на трудовi подвиги.
Фiнансова перевiрка на роботi дасть позитивнi
результати. Зараз вам краще побути на самотi.
Стрілець
У професiйних питаннях прислухайтеся до
порад колег, оскiльки власна думка може виявитися помилковою. Вирушаючи у вiдпустку,
маєте шанс зустрiти приємну компанiю.
Козеріг
На перший план вийдуть сiмейнi та побутовi
питання. Не зайвою буде стороння допомога,
але, перш нiж її прийняти, з’ясуйте, чи це вiд
щирого серця. У вихідні відпочиньте на природі.
Водолій
Завдяки привабливостi та наполегливостi
ви зможете залучити до спiльної працi грошовитих людей. Але вам знадобляться витримка i залiзна воля, щоб довести доречнiсть своїх планiв.
Риби
У деяких питаннях ви гратимете першу скрипку, що викличе неабиякий негатив iз боку ваших партнерiв. Щоб покращити
ситуацiю, дайте можливiсть їм грати за своїми
правилами.
Відповіді

